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Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου.  
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Περίληψη 

Μολονότι η ομαδική διδασκαλία πιάνου αποτελεί διαδεδομένη πρακτική σε πολλές 

χώρες του κόσμου, δεν φαίνεται να αποτελεί επιλογή για τους περισσότερους 

δασκάλους πιάνου στην Ελλάδα. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί την αφετηρία της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, σκοπός της οποίας είναι να εισηγηθεί ένα μοντέλο 

ομαδικής διδασκαλίας του πιάνου, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Ελληνικής πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ομαδική διδασκαλία του μαθήματος 

Υποχρεωτικού Πιάνου για την Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της 

Ελλάδας. Το πλαίσιο αυτό επάγεται από την κριτική προσέγγιση ερευνητικών και 

πρακτικών πηγών από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την ομαδική διδασκαλία το 

πιάνου, τη θεωρητική και εφαρμοστική βάση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, 

καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων της 

Ελλάδας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παραδειγματική εφαρμογή του 

προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου στη βάση της εισήγησης δύο ενδεικτικών 

εκπαιδευτικών σεναρίων που στοχεύουν στη διδασκαλία βασικών πιανιστικών 

δεξιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για την Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ομαδικό μάθημα πιάνου, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, πιανιστικές 

δεξιότητες, Μουσικά Σχολεία 
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Abstract 

Although group piano teaching is a widespread practice in many countries of the 

world, it does not seem to be an option for most piano teachers in Greece. This 

finding is the starting point of this diploma thesis, the aim of which is to propose a 

model of piano teaching, adapted to the specific features of the Greek reality. More 

specifically, this thesis aims at forming a regulatory framework for the group teaching 

of the Compulsory Piano Course for the First Grade of the Music Schools of Greece. 

This framework is inspired by the critical approach of research and practical sources 

from the international bibliography on group piano teaching, the theoretical and 

practical basis of collaborative teaching, as well as the institutional and functional 

framework of Greek Music Schools. The work concludes with the exemplary 

implementation of the proposed regulatory framework on the basis of the presentation 

of two indicative educational scenarios aimed at teaching functional keyboard skills 

as described in the current Curriculum for the First Grade of Music Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Group piano teaching, collaborative learning, functional keyboard skills, 

Music schools 
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Εισαγωγή 

Μολονότι η ομαδική διδασκαλία του πιάνου είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλές 

χώρες του κόσμου, όπως στην Αμερική και την Αυστραλία, στην Ευρώπη, και 

ειδικότερα στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να τυγχάνει ευρείας αποδοχής, παρά τις 

πολυάριθμες ερευνητικές και άλλες μαρτυρίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της 

ομαδικής έναντι της ατομικής διδασκαλίας μουσικού οργάνου (π.χ. καλύπτει ένα 

ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων, είναι πιο ευχάριστη και δημιουργική, 

προάγει πιο αποτελεσματική γενικότερη μουσική ανάπτυξη των μαθητών). Στην 

Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο συστηματικό και θεσμικά κατοχυρωμένο ρυθμιστικό 

πλαίσιο που να αφορά στην ομαδική διδασκαλία μουσικών οργάνων και ειδικότερα 

του πιάνου, μολονότι τα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας του 

συγκεκριμένου οργάνου έχουν πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως τεκμηριωθεί (Pace, 

1999·Williams, 2000· Fisher, 2006· Pike, 2013). Εξάλλου, η ελληνική ωδειακή 

μουσική εκπαίδευση ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου 

Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 229/1957), ο οποίος αφενός δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα 

ολοκληρωμένο και σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα πρόγραμμα σπουδών, αφετέρου 

είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά και μόνο στην ατομική διδασκαλία του 

εκάστοτε μουσικού οργάνου. Από την άλλη μεριά, η μόνη προ-πανεπιστημιακή 

εκπαιδευτική δομή σε σχέση με τη διδασκαλία μουσικών οργάνων που ακολουθεί ένα 

θεσμοθετημένο και σύμφωνο τα διεθνή πρότυπα πρόγραμμα σπουδών είναι αυτή των 

Μουσικών Σχολείων. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, απουσιάζει από το 

σχετικό κανονιστικό πλαίσιο κάποια σαφής και συγκεκριμένη πρόβλεψη για την 

ομαδική διδασκαλία μουσικών οργάνων.  

 Η λειτουργία των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1988. Από 

τότε, όλο και περισσότερα Μουσικά Σχολεία ιδρύονται, στοχεύοντας στη διάδοση της 

μουσικής εκπαίδευσης σε όλο και περισσότερους μαθητές. Ωστόσο, η υποβάθμιση 

των σχολείων αυτών, τόσο σε σχέση με τον περιορισμένο αριθμό διδακτικού 

προσωπικού, όσο και σε σχέση με τις ελλείπεις κτιριακές και υλικές υποδομές, έχει 

ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της λειτουργίας τους με αναπόφευκτες επιπτώσεις 

στην εκπαίδευση των μαθητών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο μάθημα του 

Υποχρεωτικού Πιάνου, για το οποίο θα γίνει εκτενέστερα λόγος παρακάτω, φαίνεται 

να υπάρχουν πολλές θεσμικές και λειτουργικές αστοχίες, καθώς το ισχύον Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών δεν το διαχωρίζει ουσιαστικά από αυτό του πιάνου ως Όργανο 
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Επιλογής. Από την άλλη μεριά, η ελλιπής στελέχωση των Μουσικών Σχολείων με 

διδακτικό προσωπικό οδηγεί συχνά στην ομαδική διδασκαλία του μαθήματος ως 

λύση ανάγκης, γεγονός που σημαίνει ότι η ομαδική διδασκαλία γίνεται συχνά 

παράτυπα και από διδάσκοντες που δεν έχουν την αναγκαία και επαρκή κατάρτιση. 

Επιπλέον, ο μονοσήμαντος προσανατολισμός του μαθήματος πιάνου προς την 

ερμηνεία έργων ρεπερτορίου, αποτέλεσμα της ωδειακής εκπαίδευσης των δασκάλων 

πιάνου σε ένα πλαίσιο που δεν έχει αναθεωρηθεί εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια, 

οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση της διδασκαλίας βασικών πιανιστικών 

δεξιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού 

πλαισίου για το μάθημα του Υποχρεωτικού Πιάνου και, μάλιστα, στη βάση της 

ομαδικής διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εισήγηση ενός τέτοιου 

πλαισίου για το μάθημα του Υποχρεωτικού Πιάνου της Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών 

Σχολείων της Ελλάδας. Το πλαίσιο αυτό επάγεται από την κριτική προσέγγιση 

ερευνητικών και πρακτικών πηγών από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την 

ομαδική διδασκαλία το πιάνου, καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των 

Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας.. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διερεύνηση των 

αρχών της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ακολουθώντας τις προτάσεις σύγχρονων 

ερευνητικών και πρακτικών πηγών σχετικά με τον επωφελή εμπλουτισμό του 

ομαδικού μαθήματος με πρακτικές ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (π.χ. Pike, 2017).  

  

 Η εργασία ξεκινάει με το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στο 

οποίο εξετάζονται ερευνητικές και πρακτικές πηγές για την ομαδική διδασκαλία του 

πιάνου. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, εξετάζοντας  

τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο πεδίο της γενικής εκπαίδευσης, τις 

τεχνικές και τις μεθόδους που προτείνονται, καθώς και τα πορίσματα ερευνητικών 

προσεγγίσεων σε σχέση με το ομαδοσυνεργατικό μάθημα πιάνου. Στο επόμενο 

κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των 

Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλεπόμενα για το 

μάθημα του Υποχρεωτικού Πιάνου από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

ομαδική διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και 

προτείνονται παραδειγματικά δύο ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια. Τα σενάρια αυτά 

στοχεύουν στη διδασκαλία βασικών πιανιστικών δεξιοτήτων, όπως αυτές 
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περιγράφονται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, φιλοδοξώντας να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα αναφοράς για όσους δασκάλους πιάνου επιθυμούν να 

επιχειρήσουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου.  
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Κεφάλαιο 1
ο
 : Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1.Ιστορική Αναδρομή 

Το ομαδικό μάθημα πιάνου πρωτοεμφανίστηκε στην Ιρλανδία περίπου το 1800, όταν 

ο γερμανός μουσικός J. Bernard Logier άρχισε να διδάσκει πιάνο ομαδικά. Δάσκαλοι 

από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τα μαθήματα του Logier και επέστρεψαν στις 

χώρες τους για να μεταδώσουν αυτήν την γνώση (Fisher, 2006). Ο Logier σκέφτηκε 

ότι τα ομαδικά μαθήματα πιάνου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για τους αρχάριους 

πιανίστες, καθώς οι μαθητές θα εμπλέκονταν με το να παίζουν σε σύνολα εντός της 

τάξης. Πιο συγκεκριμένα, σκέφτηκε ότι οι αρχάριοι μαθητές θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν ευκολότερα μια αίσθηση ρυθμικής συνέχειας. Εξάλλου, ο Logier παρείχε 

εκπαίδευση στους δασκάλους των ομαδικών μαθημάτων πιάνου στο σχολείο του και 

έγραψε, επίσης, μια μέθοδο πιάνου σε τρεις τόμους, σύμφωνα με τους οποίους θα 

πρέπει να διδάσκονται οι δύο αρχές της αρμονίας και του ρεπερτορίου πιάνου. Η 

αποτελεσματικότητα της μουσικής σχολής του Logier προσέλκυσε πολλούς 

επισκέπτες τόσο από την Ευρώπη, όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί από τους 

οποίους, υιοθέτησαν την ομαδική μορφή της διδασκαλίας του πιάνου και εφάρμοσαν 

τις μεθόδους του Logier (Skroch, 1991). 

Στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, τα ομαδικά μαθήματα πιάνου εμφανίστηκαν στις 

ιδιωτικές σχολές του Μισισιπή, του Τενεσί και της Βιρτζίνια (Richards, 1962). Αυτές 

οι τάξεις πιάνου ήταν εξαιρετικά μικρές, με μόνο δύο ή τρεις μαθητές να εγγράφονται 

σε κάθε τάξη. Όπως και τα μαθήματα του Logier, ο στόχος των ομαδικών μαθημάτων 

πιάνου σε αυτά τα σχολεία ήταν να αναπτύξουν την τεχνική και να διδαχθούν το 

ρεπερτόριο του πιάνου. Η κριτική που ασκήθηκε από τους δασκάλους ατομικού 

πιάνου ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς πίστευαν ότι τα μαθήματα ομαδικού πιάνου δεν 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση της πιανιστικής δεξιότητας ή να 

αναπτύξουν αποτελεσματικά τη ρυθμική αίσθηση όπως πρότεινε ο Logier (Young, 

2010). Παρά τις ενστάσεις που εκφράστηκαν εκείνη την εποχή, τα ομαδικά μαθήματα 

πιάνου συνέχισαν να εξαπλώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (Skroch, 1991). 

Σύμφωνα με τον Fisher (2010), η εξάπλωση παρατηρήθηκε και στα παρθεναγωγεία 

του Αμερικανικού νότου περίπου το 1860. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μεγάλοι 

πιανίστες του 19
ου

 αιώνα, όπως ο Franz Liszt , ο Frederic Chopin κ.α.) δίδασκαν 

συχνά τους μαθητές τους σε ομαδικό πλαίσιο με μορφή μουσικών σεμιναρίων 

(masterclasses) (Richards, 1962). 
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Το 1869, ο John Hassler δημιούργησε μια ιδιωτική σχολή μουσικής στη 

Γιούτα, η οποία περιελάμβανε στο πρόγραμμα σπουδών της και ομαδικά μαθήματα 

πιάνου. Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να 

αναπτύξουν ισχυρή αίσθηση της μουσικής. Το Πανεπιστήμιο Brigham Young στη 

Γιούτα, άλλωστε, συμπεριέλαβε μια τάξη ομαδικού πιάνου στο πρόγραμμα σπουδών 

του υπό την επίβλεψη του C. W. Reid, πρώην μαθητή του Hassler (Young, 2010). 

Ενώ η ομαδική διδασκαλία πιάνου συνεχιζόταν σε ιδιωτικές σχολές μουσικής, 

ο Calvin Cady, κατά πολλούς πατέρας της ομαδικής διδασκαλίας πιάνου στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να υποστηρίζει την ένταξη του μαθήματος ομαδικού 

πιάνου σε δημόσια προγράμματα σπουδών. Ο Cady πίστευε ότι τα οφέλη της 

συγκεκριμένης διδασκαλίας πιάνου σχετίζονταν με το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα που 

υπήρχε σε αυτές τις τάξεις, το οποίο παρείχε στους μαθητές ένα επίπεδο παρώθησης 

ανέφικτο στην ατομική διδασκαλία πιάνου. Ο Cady χρησιμοποίησε συγκεκριμένες 

τεχνικές για τη διδασκαλία πιάνου σε κάθε στάδιο τεχνικής ανάπτυξης και υιοθέτησε 

μικρότερο μέγεθος τάξης. Οι πρωτοβουλίες αυτές οδήγησαν σε πληρέστερη 

κατανόηση της θεωρίας της μουσικής, ενώ παρείχαν στους μαθητές πολλαπλές 

εμπειρίες για μουσική έκφραση (Young, 2010). 

Κατόπιν της ευρείας αποδοχής των ομαδικών μαθημάτων πιάνου και της 

διεύρυνσης της σχετικής με αυτά διδακτικής πρακτικής, κατά το έτος 1889, το 

Γραφείο Εκπαίδευσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αναγνώρισε 

επίσημα την ομαδική διδασκαλία πιάνου ως θεμιτή μορφή εκπαίδευσης. Μετά από 

αυτό, η ομαδική διδασκαλία πιάνου διαδόθηκε ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ. 

Ένδειξη της διάδοσης αυτής ήταν η έκδοση πολλών σχετικών διδακτικών 

εγχειριδίων, όπως το Young Student’s Piano Course (1918) των Erhard και Boyd, και 

το Public School Class Method for Piano (1919) του Giddings. Έτσι, η ομαδική 

διδασκαλία πιάνου άρχισε σταδιακά να εντάσσεται στη γενική δημόσια εκπαίδευση, 

ως μια προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος να ενισχύσει την πολιτιστική και 

καλλιτεχνική συνείδηση (Kim, 2000). 

Περίπου το 1913, τα δημόσια σχολεία της Βοστώνης άρχισαν να υιοθετούν τα 

ομαδικά μαθήματα πιάνου, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αντίστοιχη εξέλιξη 

παρατηρήθηκε και σε δημοτικά σχολεία της Νέας Υόρκης και της Μινεσότα. Οι 

επιθεωρητές αυτών των περιοχών διαπίστωσαν σύντομα ότι η πιο δύσκολη πτυχή της 

εφαρμογής ενός ομαδικού προγράμματος πιάνου ήταν η εύρεση ικανών καθηγητών, 

καθώς ελάχιστοι δάσκαλοι πιάνου είχαν διδακτική εμπειρία ομαδικού μαθήματος. 
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Επίσης, μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι καθηγητές πιάνου εκείνη την εποχή 

ήταν η έλλειψη διαθέσιμων υλικών και μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το 1924, 

δημόσια σχολεία σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ προσέφεραν μαθήματα ομαδικού πιάνου 

σε στοιχειώδες επίπεδο (Richards, 1962). 

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, τα μαθήματα ομαδικού πιάνου ήταν 

σχεδιασμένα για ανήλικους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, το 

1931 ο Raymond Burrows, πρωτοστάτης της ομαδικής διδασκαλίας πιάνου, 

πειραματίστηκε με μαθήματα ομαδικού πιάνου σε ενήλικες αρχάριους (Skroch, 

1991). Το πείραμα του έγινε με φοιτητές του Πανεπιστημίου Columbia. Τα μαθήματά 

του στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και ο Burrows άρχισε να ενσωματώνει μαθήματα 

ομαδικού πιάνου για ενήλικες σε προγράμματα σπουδών δημόσιων σχολείων και 

πανεπιστημίων. Είκοσι χρόνια αργότερα, και μέχρι το 1952, αναφέρεται ότι 

περισσότερα από 256 πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. προσέφεραν ομαδικά μαθήματα 

πιάνου, ενώ 157 τμήματα προσέφεραν παιδαγωγικά μαθήματα για τη διδασκαλία του 

ομαδικού μαθήματος.  

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων ήταν η εισήγηση διαφόρων διδακτικών 

προσεγγίσεων σχετικά με ενδεδειγμένες πρακτικές ομαδικής διδασκαλίας πιάνου. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να συνδυάσουν ομαδικά με ατομικά μαθήματα (με 

ένα ομαδικό και ένα ατομικό μάθημα την εβδομάδα). Στο ομαδικό μάθημα 

εισάγονταν οι νέες έννοιες και δεξιότητες, καθώς και το νέο ρεπερτόριο, ενώ στο 

ατομικό γινόταν η εμπέδωση των καινούριων εννοιών και δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη 

προσοχή σε ζητήματα τεχνικής ή άλλα ζητήματα που απασχολούσαν κάθε μαθητή 

ατομικά. Ένας από αυτούς ήταν και ο Robert Pace, ο οποίος εξέδωσε το 1956 τη 

μέθοδο πιάνου για ομαδική διδασκαλία Piano for classroom music, στην οποία, εκτός 

από ρεπερτόριο, εισήγαγε τη διδασκαλία της εναρμόνισης στο πιάνο, τη διδασκαλία 

ακουστικών ικανοτήτων, την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (sight reading ή prima 

vista) και τον αυτοσχεδιασμό. Άλλοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν την αποκλειστική 

χρήση ομαδικής διδασκαλίας, αλλά για 3-4 μαθητές έως και 2 φορές την εβδομάδα 

(Duckworth, 1999 στο Fisher, 2010, σ. 6) 

Τα ομαδικά μαθήματα πιάνου εξελίχθηκαν με την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού πιάνου, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Wurlitzer το 1954 (Goltz, 

1975). Το κρατικό πανεπιστήμιο στην Ιντιάνα ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που είχε 

στην κατοχή του ένα ηλεκτρονικό πιάνο. Το εργαστήριο, στο οποίο το πιάνο αυτό 

εγκαταστάθηκε το 1956, αποτέλεσε το πρότυπο για άλλες πανεπιστημιακές μονάδες 
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της χώρας. Με την εισαγωγή των ακουστικών που συνδέονται με το ηλεκτρονικό 

πιάνο, περίπου μια δεκαετία αργότερα, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να παρέχουν 

στους φοιτητές την ευκαιρία να εξασκούνται ατομικά κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος χωρίς να ενοχλούν και να ενοχλούνται από άλλους μαθητές. Σταδιακά, η 

δημοτικότητα των ομαδικών μαθημάτων εκτοξεύθηκε και όλες οι πανεπιστημιακές 

σχολές προχώρησαν στην εγκατάσταση «εργαστηρίων πιάνου» (electronic piano 

laboratories) (Locke, 1987). 

Γύρω στο 1950, η Εθνική Ένωση Καθηγητών Μουσικής (Music Teachers 

National Association, MTNA) των ΗΠΑ άρχισε να συμπεριλαμβάνει ομαδικά 

μαθήματα πιάνου στα ετήσια βιωματικά σεμινάριά της. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 

και το Εθνικό Ίδρυμα Πιάνου (National Piano Foundation, NPF), το οποίο οδήγησε 

σταδιακά στο να διοργανωθεί κατά τη δεκαετία του ’80 το πρώτο εθνικό συμπόσιο 

για την ομαδική διδασκαλία πιάνου. Την ίδια περίοδο, και συγκεκριμένα το 1982, σε 

συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Bristol της Αγγλίας, η Διεθνής Ένωση για τη 

Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music Education, ISME) 

δημοσίευσε, μεταξύ άλλων, την επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο «Group 

Instrumental Instruction» οποία αναφέρει: 

 

«Η ομαδική διδασκαλία οργάνου μπορεί να δημιουργήσει ένα μουσικό 

περιβάλλον στο οποίο μπορεί να υπάρχει σωστή μάθηση πέρα από αυτά που 

είναι συνηθισμένα στην ατομική διδασκαλία. Επιπλέον, η ομαδική διδασκαλία 

παρέχει ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής έχει κίνητρα, 

υποστήριξη και πρόκληση από τους συνομηλίκους του. Η ομάδα μπορεί να 

προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών όπως: συζήτηση, ενεργητική ακρόαση, 

γνώση ιστορικών περιεχομένων, ανάλυση μουσικών κειμένων και συλλογική 

λήψη αποφάσεων. Επίσης, μέσω της ομάδας μπορεί να διευκολυνθεί η 

μάθηση για το κάθε μέλος της ομάδας». (Fisher, 2010, σ. 7-8) 

 

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να συνοδεύονται από διαφοροποίηση του ρόλου 

του δασκάλου και του μαθητή. Ο Richards (1962) αναφέρει ότι ο μαθητής πλέον έχει 

τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε διάφορους ρόλους όπως: εκτελεστής, ακροατής 

και συνεργάτης. Η ραγδαία διάδοση και διεύρυνση των ομαδικών μαθημάτων πιάνου 

στα πανεπιστήμια και τα κολλέγια είχε ως στόχο να διδάξει αρχάριους φοιτητές 
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μουσικών τμημάτων, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πιάνο, αλλά και ενήλικες οι 

οποίοι ενδιαφέρονταν να μάθουν πιάνο ως χόμπι. Για αυτόν τον λόγο, τα μαθήματα 

ήταν σχεδιασμένα έτσι, ώστε όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν βασική γνώση του 

οργάνου και στόχευαν κυρίως στις βασικές πιανιστικές δεξιότητες όπως η εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση, η εναρμόνιση μελωδίας, η μεταφορά μελωδίας και η ανάγνωση 

παρτιτούρας (Fisher, 2006). Ωστόσο, πολλοί καθηγητές ομαδικού μαθήματος 

διαφώνησαν με τα παραπάνω και θεώρησαν ότι για να είναι κάποιος μουσικά 

καλλιεργημένος θα πρέπει να εκπαιδευτεί και σε πεδία καλλιτεχνικής έκφρασης  πέρα 

από τις βασικές πιανιστικές δεξιότητες. Ο Pace (1961), μιλώντας για τα ομαδικά 

μαθήματα πιάνου στο πανεπιστήμιο, τόνισε ότι η μελέτη του ρεπερτορίου και η 

καλλιέργεια της τεχνικής του πιάνου είναι πολύ σημαντικά προσόντα που βοηθάνε 

στην ολοκλήρωση της μουσικότητας ενός νέου εκπαιδευόμενου. Ο ίδιος διατύπωσε 

και τον ορισμό του ομαδικού μαθήματος αναφέροντας συγκεκριμένα ότι: «Το 

ομαδικό μάθημα υποδηλώνει μία κατάσταση μάθησης στην οποία δύο ή περισσότεροι 

μαθητές αλληλεπιδρούν υπό την καθοδήγηση του καθηγητή σε ένα δυναμικό 

σύμπλεγμα μάθησης. Κάθε πρόσωπο της ομάδας είναι συνεχώς εμπλεκόμενο είτε σε 

εκτέλεση, είτε σε ακουστική ή οπτική ανάλυση είτε σε εποικοδομητική κριτική δική 

του ή των συνομηλίκων του. Κάθε μέλος νιώθει υπεύθυνο στους άλλους για την 

επαρκή προετοιμασία και όλοι νιώθουν διαρκή προσωπική ανάμειξη» (Pace,1978, σ. 

2). 

1.2. Ανασκόπηση διδακτικών μεθόδων ομαδικού μαθήματος 

Στις περισσότερες μεθόδους ομαδικού μαθήματος προτείνονται ολοκληρωμένα 

εκπαιδευτικά σενάρια που περιλαμβάνουν τόσο κομμάτια ρεπερτορίου, όσο και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του πιάνου. Πιο συγκεκριμένα,  κάθε μάθημα 

αποτελείται από μία ενότητα που περιέχει ένα κομμάτι ρεπερτορίου, μία ενότητα για 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, μία ενότητα για ακουστικές ασκήσεις, μία ενότητα 

τεχνικής και μία ενότητα που περιέχει θεωρητικές ασκήσεις. Τα πιο προχωρημένα 

μαθήματα εμπεριέχουν και την ενότητα της μουσικής σύμπραξης, καθώς 

αποτελούνται από ένα κομμάτι για τρεις ή τέσσερις εκτελεστές. Οι μέθοδοι 

διδασκαλίας του ομαδικού μαθήματος πιάνου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των 

βασικών πιανιστικών δεξιοτήτων και όχι μόνο το πεδίο του ρεπερτορίου. Ορισμένες 

διδακτικές ενότητες εκμεταλλεύονται τη δυναμική της ομάδας για τη διδασκαλία, ενώ 

σε άλλες η διδασκαλία είναι κατ’ ουσίαν ατομική (υποβοηθούμενη με τη χρήση της 
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τεχνολογίας), όπως  στην περίπτωση της τεχνικής. Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, 

ότι αυτά τα μαθήματα προορίζονται για διδασκαλία σε εργαστήρια ηλεκτρονικών 

πιάνων (piano labs), στα οποία κάθε μαθητής μπορεί να δουλεύει με ακουστικά στο 

δικό του ηλεκτρονικό πιάνο και ο δάσκαλος να δημιουργεί ζεύγη ή μεγαλύτερα 

σύνολα χρησιμοποιώντας μια κεντρική κονσόλα ελέγχου της λειτουργίας των 

ακουστικών.  

 Οι περισσότερες μέθοδοι τονίζουν τη σημασία της μεθοδικής οργάνωσης του 

μαθήματος από τον δάσκαλο και επιμένουν στη διασφάλιση ποικιλίας 

δραστηριοτήτων προκειμένου οι μαθητές να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους 

σε όλο το μάθημα. Επίσης, προτείνεται όλοι οι μαθητές να εμπλέκονται συνεχώς στη 

διδακτική διαδικασία με κάθε τρόπο. Ο καθηγητής έχει καθοδηγητικό ρόλο, 

κατευθύνοντας τους μαθητές ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα. Στα 

περισσότερα εκπαιδευτικά σενάρια, οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι 

ατομικές, με τον κάθε μαθητή να εκτελεί μόνος του. Ωστόσο, στην ενότητα της 

μουσικής σύμπραξης υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε μάθημα γίνεται επανάληψη των στοιχείων 

που είχαν διδαχτεί στο προηγούμενο. Οι μαθητές εκτελούν το κομμάτι που είχαν να 

μάθουν αλλά επίσης και το κομμάτι της μουσικής σύμπραξης. Γίνεται επανάληψη 

στην θεωρία και στις ασκήσεις που είχαν. Πολλές φορές στα μαθήματα εμφανίζονται 

στοιχεία από πολύ προηγούμενα μαθήματα, τα οποία οι μαθητές γνωρίζουν ήδη. 

ωστόσο καλούνται να τα ανακαλέσουν στη μνήμη τους, για να τα συνδέσουν με 

καινούρια γνώση. 

Σε σχέση με τα σόλο κομμάτια ρεπερτορίου, κάθε μαθητής συνήθως τα 

μελετά και τα εκτελεί μόνος του φορώντας τα ακουστικά του, ενώ ο δάσκαλος 

επιβλέπει μέσω της κονσόλας την πορεία κάθε μαθητή. Στην ενότητα της εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωσης, οι περισσότερες μέθοδοι προτείνουν μια ποικιλία ομαδικών 

προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνδυάζουν και άλλες 

δεξιότητες (π.χ. ακουστικές). Επί παραδείγματι, όλοι οι μαθητές πρώτα χτυπούν με 

παλαμάκια τον ρυθμό και στη συνέχεια παίζουν στον αέρα προσπαθώντας να βρουν 

τα σωστά δάχτυλα. Έπειτα, παίζουν και μετρούν ταυτόχρονα ενώ στο τέλος εκτελούν 

και λένε παράλληλα τα ονόματα των νοτών. Αφού τα παραδείγματα της εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωσης αποδοθούν από όλους, κάποιος μαθητής παίζει ένα από τα 

δοσμένα και οι υπόλοιποι πρέπει να βρουν ποιο ήταν. Εδώ η εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση συνδέεται με την ακουστική εξάσκηση.   
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Στην ενότητα των ακουστικών ασκήσεων η διδασκαλία είναι ουσιαστικά 

ατομική καθώς ο καθηγητής παίζει ένα παράδειγμα στο πιάνο και ο κάθε μαθητής 

καλείται ατομικά να το αναγνωρίσει. Στην ενότητα της τεχνικής δίνεται ένα 

παράδειγμα και σαφείς οδηγίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν 

οι μαθητές, ώστε να το εκτελέσουν με τη σωστή τεχνική. Η ενότητα της τεχνικής 

όπως και των ακουστικών ασκήσεων, δεν είναι ομαδοσυνεργατική καθώς ο κάθε 

μαθητής προσπαθεί μόνος του να επιτύχει τη συγκεκριμένη τεχνική μέσα από 

καθοδήγηση του καθηγητή του. Συνήθως οι οδηγίες αφορούν την κίνηση του χεριού 

και των δαχτύλων όπως και πόσες φορές θα πρέπει να επαναληφθεί.  

Παρατηρείται λοιπόν ότι στην ενότητα της τεχνικής ο καθηγητής πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε ο κάθε μαθητής να κατανοήσει πλήρως την ακριβή 

κίνηση που πρέπει να κάνει το χέρι του. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θα κάνει 

εξάσκηση στο σπίτι θα υπάρχει μικρή πιθανότητα να κάνει κάποια λάθος κίνηση που 

δεν θα μπορεί να διορθωθεί στη συνέχεια. 

 

Ορισμένες μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν στα εκπαιδευτικά τους σενάρια 

δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κατά βάση 

ομαδοσυνεργατικές. Στην ενότητα του αυτοσχεδιασμού, συνήθως προτείνονται τα 

ρυθμικά μοτίβα και οι μαθητές καλούνται να βάλουν τις νότες με όποια σειρά θέλουν 

αυτοί, ξεκινώντας από μία νότα που τους έχει ήδη δοθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

πάντα δίνονται σαφείς οδηγίες για τον αυτοσχεδιασμό, ώστε οι μαθητές να είναι 

κατατοπισμένοι. Τα ρυθμικά μοτίβα σχετίζονται με αυτό που έχουν διδαχτεί στο ίδιο 

μάθημα  

Τέλος συμπεραίνεται ότι κάθε διδακτική ενότητα έχει έναν διαφορετικό 

διδακτικό στόχο. Οι διδακτικές ενότητες που χρησιμοποιούν την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο είναι συνήθως η ενότητα της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης , η ενότητα του 

αυτοσχεδιασμού και της μουσικής σύμπραξης. Οι ενότητες των ακουστικών 

ασκήσεων και της τεχνικής δεν εκμεταλλεύονται συνήθως την δυναμική της ομάδας 

Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή γίνονται συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να 

ενταχθούν τεχνικές ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με σκοπό τη γενικότερη 

βελτίωση της διδακτικής πρακτικής του ομαδικού μαθήματος. 
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1.3. Βασικές πιανιστικές δεξιότητες 

Σύμφωνα με την Young (2002), o όρος «βασικές πιανιστικές δεξιότητες» αφορά στο 

σύνολο των πρακτικών εκείνων δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον μαθητή να 

χρησιμοποιήσει το πιάνο  εργαλειακά και όχι αποκλειστικά για τον αυτοσκοπό της 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, την εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista), τη μεταφορά μελωδίας (τρανσπόρτο), την 

εναρμόνιση μελωδίας, την ανάγνωση ορχηστρικής ή χορωδιακής παρτιτούρας, τον 

αυτοσχεδιασμό, την εκτέλεση «με το αυτί», τη συνοδεία άλλων οργάνων. 

Παλαιότερες έρευνες δείχνουν ότι τα προγράμματα σπουδών των 

πανεπιστημιακών τμημάτων της Αμερικής δεν προετοίμαζαν κατάλληλα τους 

φοιτητές στο πεδίο των πιανιστικών δεξιοτήτων. Ο Lyke (1968) ανέλυσε τα 

προγράμματα σπουδών των φοιτητών που προετοιμάζονταν για να διδάξουν πιάνο σε 

ομαδικό πλαίσιο, ώστε να δει αν είναι επαρκή ή όχι για να προετοιμάσουν κατάλληλα 

τους φοιτητές. Το κριτήριο ήταν τα βασικά μουσικά προσόντα που θα έπρεπε να 

πληροί ένας καθηγητής μουσικής πανεπιστημιακού επιπέδου. Η μελέτη έδειξε ότι τα 

προγράμματα σπουδών υστερούσαν σε συγκεκριμένα πεδία όπως: 1. Εκτέλεση 

κλιμάκων και συγχορδιών από τον μαθητή, 2. Αυτοσχεδιασμό, 3. Ακουστικές 

ικανότητες, 4. Ανάλυση μουσικού κειμένου, 5. Φωνητική απόδοση παρτιτούρας. Ο 

Rast (1964), από την άλλη, έκανε έρευνα σχετικά με την ετοιμότητα των δασκάλων 

μουσικής που διδάσκουν ομαδικό μάθημα σε μικρά παιδιά και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι δημιουργικές και αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες απουσιάζουν 

από το ομαδικό μάθημα πιάνου. Ο Hunter (1974) εξέτασε, επίσης, εάν τα 

προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων είναι ικανά να δώσουν όλα τα απαραίτητα 

εφόδια στους μελλοντικούς καθηγητές πιάνου. Αφού πήρε συνέντευξη από 

καθηγητές και μαθητές 25 πανεπιστημίων, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι τα 

ομαδικά προγράμματα των πανεπιστημίων προετοιμάζουν τους φοιτητές σε κάποιες 

βασικές δεξιότητες του πιάνου, αλλά όχι σε όλες όσες τους χρειάζονται. 

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι τα μαθήματα προετοίμαζαν τους φοιτητές επαρκώς ως 

προς την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, την τεχνική, την κριτική ακρόαση, τη μουσική 

ανάλυση και τη διαδοχή των συγχορδιών. Ωστόσο, οι μαθητές θεωρούσαν ότι οι 

καθηγητές τους δεν ασχολήθηκαν πολύ με το να τους διδάξουν πώς να εναρμονίζουν, 

να συνοδεύουν, να αυτοσχεδιάζουν και να «παίζουν με το αυτί».  
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Μια μελέτη του March (1988) επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ του τι οι 

καθηγητές θεωρούν σημαντικό και τι τελικά διδάσκουν. Όπως φαίνεται, οι καθηγητές 

επικεντρώνονταν (και σε μεγάλο βαθμό ενδεχομένως συνεχίζουν να 

επικεντρώνονται) στη σόλο εκτέλεση, στις κλίμακες και στις τεχνικές ασκήσεις, ενώ 

οι μαθητές θεωρούν πιο σημαντική την «πρακτική» εξάσκηση στο πιάνο.  

Σε μια ανάλογη έρευνα, η Tollefson (2001), μιλώντας σε ένα συνέδριο για το 

ομαδικό μάθημα πιάνου στα πανεπιστήμια, βασισμένη στο γεγονός ότι τα μαθήματα 

πιάνου εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών, όχι μόνο μουσικών τμημάτων, 

αναφέρει ότι πολλοί από τους φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για το πιάνο, καθώς δεν 

ξέρουν πού θα τους χρησιμεύσει όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Στην έρευνά της, 

893 δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης ερωτήθηκαν για τον τρόπο που χρησιμοποίησαν 

τις πιανιστικές δεξιότητές τους στην τάξη. Οι πιο συχνές απαντήσεις ήταν οι εξής : 

 Παίζω συνοδείες σε μια μελωδία 

 Εναρμονίζω μελωδίες 

 Συνοδεύω άλλα όργανα ή φωνητικά σύνολα 

 Μεταφέρω μια μελωδία σε άλλο τόνο 

 Παίζω μελωδίες από διαφορετικές φωνές (σοπράνο, άλτο, τενόρο ,μπάσο). 

Μετά από αυτήν τη μελέτη, η Tollefson προσάρμοσε το ομαδικό μάθημα σε αυτές 

τις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους καθηγητές μουσικής σε 

σχολεία γενικής παιδείας. Συγκεκριμένα, στο μάθημά της δίνει στους φοιτητές την 

επιλογή να διαλέξουν τι εργασία θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου. Οι 

επιλογές είναι:  

 Να συνοδεύσουν ένα όργανο ή μια φωνή 

 Να εκτελέσουν ένα κομμάτι από χορωδιακή παρτιτούρα 

 Να εκτελέσουν ένα κομμάτι μουσικής δωματίου 

 Να συνθέσουν συνοδείες για άλλα όργανα ή φωνές. 

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές βρίσκουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα και 

καλούνται να κάνουν κάτι που θα τους χρησιμεύσει στην μετέπειτα επαγγελματική 

τους εξέλιξη. Η ίδια αναφέρει, επίσης, ότι χρησιμοποιεί μια φόρμα αυτοαξιολόγησης 

μέσα στην τάξη, η οποία βοηθάει πολύ τους μαθητές να κατανοήσουν αν έχουν 

επιτύχει τους στόχους τους.  

Άλλη έρευνα της Chin (2002) έδειξε ότι οι μαθητές θεωρούν πιο σημαντικά 

μουσικά προσόντα τα εξής: εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, εναρμόνιση, συνοδεία, 



19 
 

ανάγνωση παρτιτούρας και μεταφορά μελωδίας. Ωστόσο, τα μέχρι τότε δεδομένα 

έδειξαν ότι οι καθηγητές του ομαδικού μαθήματος εστίαζαν κυρίως στην εκτέλεση 

του ρεπερτορίου, στις τεχνικές ασκήσεις και στην κριτική ακρόαση, ενώ τα μόνα 

«πρακτικά» πεδία που εξασκούνταν στο ομαδικό μάθημα ήταν η εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση και η εναρμόνιση. 

Η Young, σε έρευνά της το 2012, μελέτησε τις δεξιότητες που χρειάζονται οι 

επαγγελματίες του πιάνου για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μοιράστηκαν, 

λοιπόν, ερωτηματολόγια σε καθηγητές μουσικών πανεπιστημιακών τμημάτων, σε 

σολίστες πιάνου και καθηγητές πιάνου με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 

Συνολικά 109 άτομα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, από τους οποίους οι 43 ήταν 

καθηγητές πανεπιστημίου, οι 38 σολίστες και οι 28 καθηγητές πιάνου. Μέσω των 

ερωτηματολογίων, συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με την καριέρα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και την εκπαίδευσή τους στο πιάνο. Παράλληλα, 

ελήφθησαν υπόψη οι πιανιστικές δεξιότητες, είτε αυτές αφορούσαν το διδακτικό 

έργο, είτε το πεδίο της εκτέλεσης, καθώς και οι προτάσεις τους για τη διδασκαλία του 

μαθήματος πιάνου σε φοιτητές. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι συχνά έκαναν 

μεταφορά μελωδιών (τρανσπόρτα), συνόδευαν κομμάτια prima vista, έπαιζαν 

κλίμακες και συνόδευαν σολιστικά όργανα. Από την άλλη μεριά, σπάνια εναρμόνιζαν 

μελωδίες, αυτοσχεδίαζαν συνοδείες, έπαιζαν «με το αυτί» και διασκεύαζαν τα 

κομμάτια. Επιπλέον, υπήρχαν πολλές δεξιότητες που δεν αναφέρθηκαν ποτέ, όπως η 

μεταφορά συνοδείας σε άλλο τόνο, εκτέλεση σόλο κομματιών, εκτέλεση από μνήμης 

και σύνθεση κομματιών.  

Οι προτάσεις που έκαναν οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Young για την 

βελτίωση της παρεχόμενης γνώσης στις προπτυχιακές μουσικές σπουδές πιάνου, ήταν 

η πιανιστική συνοδεία άλλων σολιστικών οργάνων, η δυνατότητα να παίζουν 

διαδοχικά συγχορδίες, να έχουν καλή prima vista και να εξασκούνται σε κλίμακες. 

Από την άλλη μεριά, η εναρμόνιση μελωδιών και η μεταφορά ήταν δραστηριότητες 

που αξιολογήθηκαν ως λιγότερο σημαντικές για την εκπαίδευση των προπτυχιακών 

φοιτητών πιάνου. Τέλος, παράγοντες που αξιολογήθηκαν ως ακόμη λιγότερο 

σημαντικοί ήταν η απομνημόνευση σόλο κομματιών, η εκτέλεση σόλο κομματιών, ο 

αυτοσχεδιασμός μελωδίας και η μεταφορά πιανιστικής συνοδείας (τρανσπόρτο). 

Άλλη έρευνα της Baker (2015) εστίασε στις απόψεις των καθηγητών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση του πιάνου στην τάξη. Τα 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 189 δασκάλους έδειξαν ότι η πλειοψηφία 
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χρησιμοποιεί το πιάνο στην τάξη κυρίως για συνοδεία τραγουδιών και όχι για 

εκμάθηση νοτών και τονικού ύψους, ενώ σχεδόν κανένας δεν χρησιμοποιεί το πιάνο 

για εκτέλεση παρτιτούρας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι διαπιστώσεις της 

Tollefson (2001) εν μέρει διατήρησαν την ισχύ τους πάνω από δέκα χρόνια μετά. 

Συμπερασματικά μπορεί να σημειωθεί ότι η κατάσταση των μαθημάτων δεν έχει 

αλλάξει ιδιαίτερα από τότε καθώς ακόμα και στις πιο πρόσφατες έρευνες 

παρατηρείται ότι οι καθηγητές δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε άλλες πιανιστικές 

δεξιότητες αλλά επικεντρώνονται στην διδασκαλία του ρεπερτορίου και της τεχνικής. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 : Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

2.1. Ο ορισμός της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

Ο Dewey (Ashman & Gillies, 2003) πίστευε ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία 

που πρέπει να προέλθει μέσα από τη ζωή και ότι τα σχολεία πρέπει να «τραβήξουν» 

το ενδιαφέρον των παιδιών. Ο τρόπος μάθησης πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την 

ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η Κοκκίδου (2015, σ.390) αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Τα παιδιά είναι θιασώτες της ομαδικότητας. Τους αρέσει να παίζουν σε ομάδες, να 

μιλάνε σε ομάδες, να κάνουν όνειρα σε ομάδες». 

Εξάλλου, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μπορεί να ανταποκριθεί στις 

ολοένα αυξημένες απαιτήσεις και στις απρόβλεπτες εξελίξεις των σύγχρονων 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών, που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από την 

κοινωνιολογία της γνώσης και τη μετανεοτερική επιστημολογία, καθώς η γνώση 

προσδιορίζεται από το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Παράλληλα, 

σχετίζεται και με την εποικοδομιστική θεωρία της μάθησης, σύμφωνα με την οποία 

δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις αναπτυξιακές δυνατότητες εντός συλλογικού πεδίου 

δράσης. Έτσι, προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η προώθηση της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας ως εναλλακτικός και καινοτόμος τρόπος διδασκαλίας, έτσι ώστε η 

συμμετοχή των μαθητών να ενεργοποιηθεί, να γίνει κεντρικής σημασίας και να 

βελτιώσει την σχολική μάθηση και κατ’ επέκταση την κοινωνική συμπεριφορά 

(Καμαρινού, 1998) 

Στο επιστημονικό επίπεδο της ψυχολογίας τίθεται το ερώτημα αν η μάθηση 

και η ανάπτυξη έχουν ατομικό η κοινωνικό χαρακτήρα. Ο J. Piaget (1950), ο οποίος 

θεωρείται υπερασπιστής της ατομοκεντρικής άποψης, πίστευε ότι η ανάπτυξη ενός 

παιδιού βασίζεται σε ένα έμφυτο σύστημα δομών, το οποίο καθοδηγείται από τις 

επιδράσεις του περιβάλλοντος. Το έμφυτο αυτό χαρακτηριστικό καταδεικνύει ότι η 

μάθηση και η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που σχετίζεται με την ατομική διάθεση 

και ώθηση που χαρακτηρίζει κάθε προσωπικότητα. (Gelman and Brown, 

1985).Βέβαια, στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος ο Piaget, όσο και οι μετέπειτα μελετητές 

αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του κοινωνικού πλαισίου στην ανάπτυξη του ατόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση» 

(socio-cognitive conflict), με σκοπό να δηλωθεί η σύγχυση της γνωστικής ισορροπίας 
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που μπορεί να επέλθει σε ένα παιδί κατά την πρώτη κοινωνική επαφή, η οποία, 

ωστόσο, μπορεί εν συνεχεία να οδηγήσει στην υιοθέτηση μια λογικής ανωτέρου 

επιπέδου. Αυτή άλλωστε, είναι η ουσία της κοινωνικό-νωστικής ανάπτυξης (Mercer 

1995,σελ.90). 

Παράλληλα, ο L. Vygotsky εκφράζει για την ανάπτυξη και τη μάθηση μια 

άποψη περισσότερο κοινωνική, σύμφωνα µε την οποία το κοινωνικό πλαίσιο είναι 

αυτό που θα καθορίσει το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης, έτσι ώστε ο 

μαθητής να αποκτήσει συλλογικές αντιλήψεις. Συνεπώς, η θεώρηση του Vygotsky 

φαίνεται να θεωρεί σημαντικότερη την ανάπτυξη εντός του κοινωνικού πλαισίου, με 

έμφαση στη συνεργασία μεταξύ συμμαθητών και με σκοπό την επεξήγηση, την 

πληροφόρηση και την διαμεσολάβηση της νέας γνώσης με καθοδηγητικό τρόπο 

(scaffolding) (Mercer 1995). 

Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, ο Piaget και ο Vygotsky υποστηρίζουν ότι η 

γνώση και η πνευματική ανάπτυξη του ατόμου είναι κοινωνικά κατασκευασμένες 

λόγω της αλληλεπίδρασης με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου. 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, οι Johnson και Johnson (1994) υποστηρίζουν ότι 

καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεργατικών προσπαθειών, οι συζητήσεις των 

συμμετεχόντων θα επιλύσουν γνωστικές συγκρούσεις, ενώ παράλληλα θα 

επισημαίνονται οι ανεπαρκείς αιτιολογίες και θα τροποποιούνται. Επιπλέον, τονίζουν 

ότι τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες, μπορούν 

να εντοπίσουν αδυναμίες και να διορθώσουν το ένα το άλλο.  

Επιπρόσθετα, οι ομάδες παρέχουν κίνητρα στα μέλη τους και τους δίνουν την 

ώθηση να εργαστούν ώστε να οδηγηθούν στην επιτυχία. Εξάλλου, σύμφωνα με τον 

Slavin (1990), η επιτυχία του ενός μέλους εντός μια ομάδας θα αποτελέσει κίνητρο 

για όλα τα μέλη, με σκοπό να προωθήσουν το συλλογικό συμφέρον. Η δημιουργία 

κινήτρων είναι εξίσου σημαντική και για τον Glasser (1986), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μπορούν να δημιουργηθούν υψηλότερα 

επίπεδα κινήτρων σε σχέση με την παραδοσιακή ατομική μάθηση.  

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20
ού

 αιώνα, όλο και περισσότεροι ερευνητές 

υποστήριξαν την διερευνητική μάθηση, θεωρώντας ότι είναι η ιδανικότερη 

εναλλακτική λύση στους απαρχαιωμένους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Sharan (1990) υποστήριξε ότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, οι 

προσπάθειες μιας ομάδας αναμένεται να είναι περισσότερο παραγωγικές σε σχέση με 

τις ατομικές προσπάθειες. Οι συνθήκες αυτές είναι η θετική αλληλεξάρτηση, η 
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προωθητική αλληλεπίδραση, η προσωπική ευθύνη για την επιτυχή έκβαση των 

στόχων της ομάδας, η συχνή χρήση των δεξιοτήτων των ατόμων και των μικρών 

ομάδων και η τακτική επεξεργασία της ομάδας. 

Η πρώτη συνθήκη που περιγράφεται από τον Sharan, δηλαδή η θετική 

αλληλεξάρτηση, βρήκε θετική απήχηση από άλλους μελετητές και θεωρήθηκε 

απαραίτητη για την αποτελεσματική συνεργατική μάθηση. Αυτή η πτυχή της 

συνεργατικής μάθησης καθορίστηκε από το βασικό ρόλο που θεωρείται ότι 

διαδραματίζει ο κάθε μαθητής στη μάθηση των άλλων μαθητών εντός της ομάδας. 

Κάθε άτομο έχει κάτι να προσφέρει στην ομάδα και κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να 

συντονίσει τις προσπάθειές του με εκείνες των άλλων μελών, ώστε να ολοκληρωθεί 

το έργο που έχει αναλάβει η ομάδα (Kagan, 1989, Sharan, 1990). 

Η δεύτερη συνθήκη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι η προωθητική 

αλληλεπίδραση. Αυτός ο τύπος αλληλεπίδρασης προϋποθέτει ότι τα μέλη της ομάδας 

βοηθούν ο ένας τον άλλον να κατανοήσουν το έργο τους, ώστε να προαχθεί η 

εκμάθηση και η ανάπτυξη μεταξύ τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να αμφισβητούν 

τις απαντήσεις και τις διαδικασίες συλλογιστικής του άλλου προκειμένου να 

κατακτήσουν τη γνώση εις βάθος (Johnson, Johnson, & Smith 1991· Sharan, 1990). 

Η προσωπική ευθύνη αποτελεί την τρίτη προϋπόθεση για αποτελεσματικά 

περιβάλλοντα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτής της προϋπόθεσης, 

το κάθε μέλος της ομάδας θα συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στο τελικό 

προϊόν, χωρίς, ωστόσο, να παρεμποδίζονται οι ατομικές προσπάθειες των άλλων 

μελών της ομάδας. Έτσι, η ατομική προσπάθεια ναι μεν προωθείται και 

αναγνωρίζεται, αλλά όταν λειτουργεί για το καλό της ομάδας (Sharan, 1990· Slavin, 

1983). 

Μια ακόμη συνθήκη της συνεργατικής μάθησης είναι η ανάπτυξη θετικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ηγεσία, η επίλυση συγκρούσεων και η 

αποτελεσματική επικοινωνία. Η λειτουργία στο πλαίσιο μιας ομάδας συχνά μπορεί να 

προκαλέσει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να μην 

αναπτυχθούν οι ορθές κοινωνικές συμπεριφορές. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να 

υπάρχει ενθάρρυνση και κοινωνική αλληλεπίδραση προς όφελος του συνόλου της 

ομάδας (Kagan, 1989· Sharan, 1990). 

Η πέμπτη προϋπόθεση που προτάθηκε για τις ομαδοσυνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες ήταν η επεξεργασία της ομάδας, διαδικασία που αποτελεί ίσως το πιο 

σημαντικό στοιχείο στο σχήμα της συνεργατικής μάθησης. Με την ολοκλήρωση μιας 
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συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας, τα μέλη της ομάδας πρέπει να 

αξιολογήσουν τη συνεργασία τους και να κάνουν ένα σχέδιο βελτίωσης της 

επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας τους για τις επόμενες δραστηριότητες. Εάν η 

ομάδα δεν αξιολογήσει τα θετικά σημεία, αλλά και αυτά που απαιτούν βελτίωση, 

πιθανότατα δεν θα μπορέσει να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για μελλοντική 

συνεργασία (Johnson, Johnson, & Holubec, 1992· Sharan, 1990) 

Η παραπάνω ανασκόπηση αναδεικνύει τη σύγκλιση μελετητών και ερευνητών 

στην άποψη ότι, κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση έχει μεγαλύτερη επιτυχία στην επίτευξη στόχων από ότι η ανταγωνιστική 

μάθηση ή η ατομική μάθηση και αυτό ισχύει για όλα τα μαθήματα και για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα των παιδιών στο μάθημα, ωστόσο αυτή η παραγωγικότητα μπορεί 

να αυξηθεί μόνο εάν ο δάσκαλος εισάγει στο ομαδικό μάθημα την προσωπική ευθύνη 

για τον κάθε μαθητή και θέσει ομαδικούς στόχους. Ανάλογα με τον χαρακτήρα και 

την κλίση του καθενός λοιπόν μπορεί η ομάδα να λειτουργήσει ώστε όλοι μαζί να 

προσπαθήσουν για το καλό της ομάδας. 

2.2 Ανασκόπηση τεχνικών και μεθόδων ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας 

Ως αποτέλεσμα του έργου των υποστηρικτών της συνεργατικής μάθησης, κατά τα 

τελευταία χρόνια, διατυπώθηκαν διάφορες μέθοδοι για την εφαρμογή της στην τάξη. 

Με την πάροδο του χρόνου, οι μέθοδοι αυτές αναπτύχθηκαν περαιτέρω και 

προστέθηκαν περισσότερες τεχνικές στις ήδη υπάρχουσες, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να καθοδηγήσουν τη συνεργατική διαδικασία 

μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Οι μέθοδοι συνεργασίας που 

περιγράφονται στη συνέχεια είναι αυτές που έχουν διερευνηθεί και έχουν 

χρησιμοποιηθεί περισσότερο (Johnson, Johnson, & Stanne, 2000· Slavin, 1983). 

Ίσως η παλαιότερη μέθοδος ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας προτάθηκε από 

τους Robert Slavin, David DeVries και Keith Edwards και ονομάστηκε «Ομάδες 

Μαθητών – Διαίρεση Στόχων»(Student Teams – Achievement Divisions ή STAD, 

Sharan, 1994). Κατά τη μέθοδο αυτή, για την κατάκτηση της γνώσης, εργάζονται από 

κοινού ομάδες 4–5 φοιτητών Τα τρία βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι οι ομαδικές 

ανταμοιβές, η ατομική λογοδοσία και οι ίσες ευκαιρίες επιτυχίας. Οι μαθητές 

δοκιμάζονται ο καθένας ατομικά μέσω κατάλληλων αξιολογικών κριτηρίων, αλλά το 
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συνολικό αποτέλεσμα βασίζεται στην ομαδική λειτουργία. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει 

σε κάθε μέλος της ομάδας να συνεισφέρει στην ομάδα, καθώς κάθε άτομο είναι σε 

θέση να βελτιώσει τη μάθηση και την κατάκτηση της γνώσης, ανεξάρτητα από το 

αρχικό επίπεδο επάρκειας. Επειδή η ομάδα κρίνεται ως σύνολο, αλλά παράλληλα με 

βάση τη βελτίωση κάθε μέλους, τα μέλη βοηθούν το ένα το άλλο ώστε να κριθεί 

θετικά η επίδοση όλης της ομάδα (Sharan, 1994). 

Μια δεύτερη μέθοδος συνεργασίας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, και 

αναπτύχθηκε, επίσης, από τους Slavin και DeVries, ονομάστηκε «Ομαδικό 

Αγωνιστικό Παιχνίδι»(Teams–Games–Tournament» ή TGT). Το TGT έχει παρόμοια 

μορφή με το STAD, ωστόσο, η μάθηση και η κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου 

προκύπτει μέσα από το παιχνίδι. Στα θετικά  της συγκεκριμένης μεθόδου 

κατατάσσεται το γεγονός ότι αποτελεί λιγότερο αγχωτική διαδικασία για τους 

μαθητές, καθώς η γνώση και η τελική αξιολόγηση θα επέλθει μέσω παιχνιδιών και 

όχι διάφορων αξιολογικών κριτηρίων (Slavin, 1983). 

Μια άλλη μορφή για τη διεξαγωγή συνεργατικής μάθησης στην τάξη 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του «παζλ» (Jigsaw). Ένας τρόπος χρήσης της 

συγκεκριμένης μεθόδου ξεκίνησε από τον Elliott Aronson (1978). Σε αυτήν τη 

μέθοδο συνεργασίας, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, το υλικό κατηγοριοποιείται 

σε διάφορα θέματα, και κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ένα θέμα προς μελέτη. 

Μετά από ατομική μελέτη των θεμάτων, τα μέλη κάθε ομάδας που μελέτησαν το ίδιο 

θέμα (ένα άτομο από κάθε ομάδα) συναντιούνται για να συζητήσουν τι έμαθαν. Σε 

αυτήν τη συζήτηση μεταξύ συμμαθητών, οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν 

εξειδικευτεί στο δικό τους κομμάτι. Στη συνέχεια, λοιπόν, επιστρέφοντας στις 

αρχικές τους ομάδες, αποκτούν τον ρόλο του δασκάλου, διδάσκοντας στα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας τι έμαθαν σχετικά με το κομμάτι τους. Αφού όλα τα μέλη της 

ομάδας μοιραστούν με αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους με τους άλλους, οι μαθητές 

αξιολογούνται με βάση το σύνολο του υλικού. Στη μέθοδο του παζλ, κάθε μαθητής 

εξαρτάται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προκειμένου να διδαχθεί τα υπόλοιπα 

κομμάτια της συνολικής ύλης. Κάθε μαθητής, λοιπόν, συνεισφέρει πληροφορίες 

ζωτικής σημασίας ή ένα κομμάτι του παζλ στη διαδικασία εκμάθησης (Aronson et al., 

1978). 

Ο Slavin τροποποίησε τη μέθοδο παζλ με την προσθήκη συνεργατικών 

κινήτρων (βαθμοί ομάδας ή αναγνώρισης) στη μέθοδο συνεργασίας. Στην παραλλαγή 

του Slavin για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, που ονομάστηκε «Jigsaw II», οι 
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μαθητές διαβάζουν το ίδιο απόσπασμα της λογοτεχνίας, όπως μια σύντομη ιστορία ή 

μια βιογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνουν ο καθένας ένα διαφορετικό κομμάτι της 

ιστορίας, το οποίο θα πρέπει να το μάθουν πολύ καλά. Έπειτα μοιράζεται ο καθένας 

με το σύνολο της ομάδας τις πληροφορίες που έμαθε και όλοι οι μαθητές εξετάζονται 

μεμονωμένα. Οι μεμονωμένοι βαθμοί συνδυάζονται, τέλος, σε βαθμίδες ομάδας και 

αναγνωρίζεται η ατομική και ομαδική βελτίωση (Slavin, 1983). 

Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι παζλ που αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια να 

τροποποιηθούν ή να βελτιωθούν οι προηγούμενες. Το «Jigsaw III» αναπτύχθηκε από 

τον Alexander Gonzalez και τον Μ. Guerrero (1983) για τη βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης στις διδασκαλικές αίθουσες, στις οποίες η γλώσσα μπορεί να είναι 

εμπόδιο. Επίσης, το «Jigsaw IV» αναπτύχθηκε από τον Dwight Holliday σε μια 

προσπάθεια να βελτιωθεί το «Jigsaw II» και το «Jigsaw III». Αυτή η μέθοδος 

ενσωμάτωσε τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας σε μια προσπάθεια καθοδήγησης της μελλοντικής μάθησης (Hedeen, 

2003). Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης της τεχνικής του πάζλ αναδεικνύει τον 

ευέλικτο και δυναμικό τρόπο εφαρμογής των εν γένει τεχνικών ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων και προσαρμογών 

ανάλογα με το διδαχθέν αντικείμενο. 

Μια άλλη τεχνική ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αναπτύχθηκε από τον 

David Johnson και τον Roger Johnson και είναι γνωστή ως «Μαθαίνουμε 

μαζί»(Learning together), «Κύκλοι μάθησης»(Circles of Learning) ή 

«Συνεταιριστικές ομάδες»(Cooperative Base Groups) Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο 

διδασκαλίας, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων επάνω σε φύλλα 

εργασίας. Κάθε ομάδα παραδίδει ένα ενιαίο φύλλο κατά την ολοκλήρωση των 

αναθέσεων και βαθμολογείται σύμφωνα με το έργο της ομάδας στο σύνολό του. 

Θεωρείται ότι οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον, καθώς δουλεύουν πάνω στην 

εργασία (Johnson & Johnson, 1975). 

Ο Sharan και οι συνάδελφοί του ανέπτυξαν μια συνεργατική μέθοδο  

διδασκαλίας που ονομάστηκε «Ομάδα Έρευνας» (Group Investigation) Αυτή η 

μέθοδος είναι οργανωμένη με πιο ευέλικτο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες 

μεθόδους ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν τις δικές τους ομάδες με βάση το ενδιαφέρον του θέματος. 

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να διαιρέσουν τα καθήκοντα και να ολοκληρώσουν τις 

απαραίτητες δραστηριότητες για την παραγωγή ομαδικής παρουσίασης, με 
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αποτέλεσμα να λαμβάνει όλη η ομάδα ένα βαθμό. Το σκεπτικό αυτής της μεθόδου 

είναι ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τις διαπροσωπικές δεξιότητες τους για να 

σχεδιάσουν συλλογικά συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και στη συνέχεια να 

εφαρμόσουν τις συνεργατικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

αυτών των στόχων (Sharan & Sharan, 1994). 

Μεταξύ όλων των ερευνητών της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ο Spencer 

Kagan (1989) έχει αναπτύξει τον μεγαλύτερο αριθμό συνεργατικών διδακτικών 

μεθόδων. Αντί να ονομάζει τις τα πλάνα διδασκαλίας του «μεθόδους», ο Kagan 

προτιμά να αναφέρει τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ως «δομές» . Για τον Kagan, οι 

δομές είναι ευρύτεροι εννοιολογικοί στόχοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 

συνεργατικών δεξιοτήτων. Ο Kagan, επίσης, ισχυρίστηκε ότι οι καθηγητές μερικές 

φορές μαθαίνουν και υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο με έναν καθορισμένο τρόπο. Πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν συνεργατικές 

δομές διδασκαλίας που θα εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή 

η προσέγγιση ενισχύει την ευελιξία εκ μέρους των εκπαιδευτικών, καθώς δεν 

περιορίζονται σε μια μόνο εφαρμογή μιας έννοιας (Kagan, 1989). Δύο από τις πιο 

γνωστές δομές του Kagan είναι οι επονομαζόμενες «Έλεγχος ζευγαριών»(Pairs 

Check) και «Σκέψου- Συζήτησε ανά 2 και ανά 4»(Think- Pair- Square), οι οποίες 

βασίζονται στην αρχική μορφή «Think-Pair-Share» του Frank Lyman (1981). Αυτές 

οι μέθοδοι συνεργασίας βασίζονται στη ομαδική δουλειά των ζευγαριών οι οποίοι 

ανακαλύπτουν μέσα από τη συζήτηση και αλληλοδιδάσκονται. Οι «έλεγχοι των 

ζευγαριών», το «Σκέψου, Συζήτησε ανά 2 και ανά 4» και το «Σκέψου-Συζήτησε-

Μοιράσου» εφαρμόστηκαν στη διδασκαλία διάφορων ακαδημαϊκών αντικειμένων, 

μεταξύ άλλων και στο ομαδικό πιάνο (ενδεικτικά βλ. Fisher, 2006 και Cremaschi, 

2000). 

 

2.3.Προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές ομαδικού και 

ομαδοσυνεργατικού μαθήματος πιάνου 

  

Πολλές βιβλιογραφικές πηγές σχετικές με την ομαδική διδασκαλία του πιάνου 

προτείνουν ρητά ή υπόρρητα μια σειρά διδακτικών πρακτικών για την 

αποτελεσματική ομαδική διδασκαλία του πιάνου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
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τονιστεί ότι το ομαδικό μάθημα πιάνου δεν είναι εκ προοιμίου ομαδοσυνεργατικό. 

Πολλά από τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως ομαδικά είναι στην ουσία ατομικά 

με την υποβοήθηση της τεχνολογίας (π.χ. όταν οι μαθητές φορούν τα ακουστικά τους 

και δουλεύουν μεμονωμένα επάνω σε μα δραστηριότητα που τους ανέθεσε ο 

δάσκαλος). Από την άλλη μεριά, μαθήματα που είναι ουσιαστικά ομαδικά (δηλαδή, 

το υποκείμενο που αποδέχεται και επιτελεί τις οδηγίες του διδάσκοντα είναι 

συλλογικό και όχι ατομικό) δεν είναι αυτομάτως ομαδοσυνεργατικά. Για να μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως τέτοια οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις πρακτικές 

της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Εντός ή εκτός του πλαισίου της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η 

πλειονότητα των μελετητών συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό βήμα για ένα 

αποτελεσματικό ομαδικό μάθημα είναι η προσεκτική οργάνωσή του. Στο ομαδικό 

μάθημα, ο καθηγητής καλείται να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θα πρέπει να 

παρακολουθεί ξεχωριστά τον κάθε μαθητή και να διορθώνει, να ακούει τι παίζει ο 

καθένας, και να τον κρατάει απασχολημένο. Η αλληλουχία και η ροή των 

δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικές παράμετροι, οι οποίες μπορούν να 

βελτιστοποιηθούν μόνο μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού οργανωμένων 

εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το 

ηλικιακό στάδιο των μαθητών και να διαρκούν τόσο ώστε όχι μόνο οι μαθητές να μην 

χάνουν το ενδιαφέρον τους, αλλά οι διδακτικοί στόχοι που θέτει ο δάσκαλος να 

επιτυγχάνονται. Τα εκπαιδευτικά σενάρια θα πρέπει να σχεδιάζονται βάσει ενός 

βραχυπρόθεσμου στόχου (π.χ. για κάθε μάθημα) και ενός μακροπρόθεσμου (π.χ. για 

το τέλος του εξαμήνου). Θα πρέπει, επίσης, να προτείνουν δραστηριότητες που να 

προάγουν την πολύπλευρη ανάπτυξη των πιανιστικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές κάνουν περισσότερα από το να μαθαίνουν ένα κομμάτι 

την εβδομάδα. Σημαίνει ότι αναπτύσσουν την τεχνική τους, την prima vista, την 

ακουστική τους ικανότητα, την εναρμόνιση κ.α. (Pike, 2017). 

Στο βιβλίο της Dynamic group piano teaching, η Pike, η οποία υποστηρίζει το 

ομαδοσυνεργατικό μάθημα πιάνου, αναφέρει ότι οι επιτυχημένοι καθηγητές ξέρουν 

ότι οι μαθητές λειτουργούν καλύτερα στην αρχή του μαθήματος, οπότε σχεδιάζουν 

τις δραστηριότητες με βάση αυτήν τη διαπίστωση. Το πιο απαιτητικό υλικό εισάγεται 

πρώτα στο μάθημα, αλλά βαθμιαία, έτσι ώστε οι μαθητές να το εμπεδώσουν πιο 

αποτελεσματικά. Πολλοί καθηγητές διδάσκουν ως εξής: ένα εικοσάλεπτο θεωρίας 

εστιασμένο στον νέο διδακτικό στόχο. Ακολουθεί  μια δεκάλεπτη δραστηριότητα 
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σχετική με τον νέο στόχο και μετά  μια κινητική δραστηριότητα το πολύ 5 λεπτών. 

Τέλος, το μάθημα ολοκληρώνεται με ένα δεκάλεπτο στοχευμένο στο νέο στοιχείο 

ώστε οι μαθητές να το ξαναθυμηθούν. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να έχουν 

πετύχει ένα διδακτικό στόχο πριν εισαχθεί ένας καινούριος καθώς, όταν οι μαθητές 

επιτυγχάνουν, ενθαρρύνονται ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτό που έμαθαν σε άλλα 

διαφορετικά πλαίσια εκτέλεσης. Οι καθηγητές δεν ακολουθούν απαραιτήτως την 

προαναφερθείσα σειρά σε κάθε μάθημα, ωστόσο τείνουν να επανέρχονται σε 

προηγούμενες διδακτικές ενότητες μέσα στη διάρκεια του εξαμήνου για να 

υπενθυμίζουν στους μαθητές αυτά που ήδη γνωρίζουν. Εφόσον ο εκπαιδευτικός 

βεβαιωθεί για την κατάκτηση του διδακτικού στόχου, τότε ο μαθητής θα είναι σε 

θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εργασίες που θα του έχουν ανατεθεί.. 

Σύμφωνα με τον Fisher (2010), ο αποτελεσματικός δάσκαλος οφείλει να 

καθοδηγεί επιτυχώς τους μαθητές σε νέες ιδέες και σε τεχνικές αυτοδιδασκαλίας. 

Παράλληλα θα πρέπει να μεταλαμπαδεύει τεχνικές και εκφραστικές γνώσεις στους 

μαθητές του. Επίσης μπορεί να παρωθήσει και να εμπνεύσει τους μαθητές ώστε να 

βελτιώσουν το δικό τους επίπεδο εκτέλεσης. Εκτός από τα παραπάνω, ο καθηγητής 

θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει μουσική εκ πρώτης όψης, να εναρμονίζει και 

να αυτοσχεδιάζει. Επιπλέον, σημαντικό διδακτικό προσόν αποτελεί η δυνατότητα να 

μεταφέρει και να διαβάζει κάθε είδους παρτιτούρα, καθώς στόχος είναι  η 

διαμόρφωση ολοκληρωμένων μουσικών. Επιπλέον, απαιτείται επαρκής γνώση της 

βιβλιογραφίας για τη διδασκαλία του πιάνου και κατανόηση της αλληλουχίας των 

επιπέδων των μαθητών, ώστε να μπορεί ο δάσκαλος να επιλέγει υλικό αντίστοιχης 

δυσκολίας με το τεχνικό και εκφραστικό επίπεδο εκτέλεσης κάθε μαθητή. Ο 

αποτελεσματικός δάσκαλος οφείλει να μπορεί να κάνει εύστοχη διάγνωση των 

τεχνικών ή εκφραστικών προβλημάτων των μαθητών και να προτείνει επιτόπου 

καίριες λύσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόληψης και επίλυσης 

κάθε είδους προβλήματος που μπορεί να δημιουργηθεί είτε σε διαπροσωπικό είτε σε 

τεχνικό επίπεδο. Τέλος, πάντα σύμφωνα με τον Fischer, πολύ σημαντικό είναι ο 

δάσκαλος να μπορεί να καταλάβει το επίπεδο του κάθε μαθητή και να διαμορφώσει 

το μέγεθος και την ποιότητα της ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του. 

Σύμφωνα με πολλές πρακτικές πηγές σχετικές με την ομαδική διδασκαλία του 

πιάνου, το μέγεθος και τα κριτήρια προσδιορισμού της ομάδας θεωρούνται 

αποφασιστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του 

ομαδικού μαθήματος. Οι Johnson και Johnson (1999) προτείνουν ότι η ιδανική ομάδα 
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αποτελείται από δύο έως τέσσερα άτομα, ενώ ο Cohen (1994) προτείνει τέσσερα έως 

πέντε μέλη για ομαδική διδασκαλία πιάνου. Για να αποφασίσει το μέγεθος της 

ομάδας, ο εκπαιδευτικός, οφείλει να συνυπολογίσει τον διαθέσιμο χρόνο, το επίπεδο, 

την εμπειρία και την ηλικία κάθε μαθητή, καθώς και τα μέσα που έχει στη διάθεσή 

του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Fisher (2006), η πιο συνήθης στρατηγική 

προσδιορισμού μιας μαθητικής ομάδας είναι αυτή που αφορά στη σύσταση 

ανομοιογενών ομάδων. Το θετικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής έχει σχέση με την 

ποικιλία των προσωπικοτήτων, ικανοτήτων, εμπειριών, ενδιαφερόντων, προοπτικών 

και στρατηγικών συλλογισμών . 

Οι Johnson και Johnson (1999) διακρίνουν πέντε κριτήρια που συνδυαστικά 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργατικών ομάδων. Ο πρώτος 

είναι η «θετική αλληλεξάρτηση» (positive interdependence), η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την προβολή των επιτευγμάτων του κάθε μαθητή στους υπόλοιπους. Ο 

δεύτερος είναι η «πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση» (face-to-face promotive 

interaction), η οποία περιλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας 

σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος. Ο τρίτος είναι η «ατομική ευθύνη» 

(individual accountability), η οποία καθιστά κάθε μαθητή υπεύθυνο για τις δικές του 

συνεισφορές στην ομάδα. Ο τέταρτος είναι οι «κοινωνικές δεξιότητες» (social skills), 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόοδο της ομάδας. Ο τελευταίος είναι η 

«ομαδική επεξεργασία» (group processing), η οποία επιτυγχάνεται όταν τα μέλη μιας 

ομάδας εκτιμούν την πρόοδο της ομάδας και προσπαθούν να τη διατηρήσουν και να 

τη βελτιώσουν. Στη βάση αυτή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αποφασιστικής 

σημασίας, αφού σχετίζεται με τη διασφάλιση των παραπάνω συνθηκών. 

Η Pike (2017) αναφέρει ότι, παρότι ο καθηγητής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στους στόχους και στις ανάγκες του κάθε μαθητή, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι 

η δυναμική της  ομάδας είναι πολύ σημαντική για ένα ομαδικό μάθημα πιάνου. 

Πρέπει να σκεφτούμε ότι όλες οι ομάδες περνάνε από στάδια ανάπτυξης και, ανάλογα 

με αυτά, να διαμορφώσουμε τη διδασκαλία μας. Συγκεκριμένα, ο Tuckman (όπως 

αναφέρεται στο Pike, 2017) μίλησε για τέσσερα στάδια ανάπτυξης της ομάδας : 

 Στάδιο διαμόρφωσης (forming) 

 Στάδιο έντασης (storming) 

 Στάδιο σταθεροποίησης (norming) 

 Στάδιο απόδοσης (performing) 
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 Το στάδιο της διαμόρφωσης είναι η αρχική φάση σε μια ομάδα, κατά την 

οποία οι μαθητές προσαρμόζονται με τους υπόλοιπους και τον καθηγητή, γνωρίζουν 

άτομα και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, ο καθηγητής 

πρέπει να είναι σαφής με τους κανόνες και τους στόχους που θα θέσει, ώστε κάθε 

μέλος να κατανοήσει πώς γίνεται το μάθημα και τι περιμένει ο καθηγητής από τον 

καθένα. Επίσης, σε αυτό το στάδιο ο καθηγητής πρέπει να διακρίνει εάν έκανε σωστά 

τον διαχωρισμό των ομάδων, ώστε, αν κάποιο μέλος δεν μπορεί να ακολουθήσει την 

ομάδα, να αλλάξει ομάδα, ειδάλλως όλη η ομάδα θα έχει πρόβλημα και θα μένει 

πίσω. 

 Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της έντασης. Η πρώτη γνωριμία μεταξύ των 

εκπαιδευομένων μπορεί να δημιουργήσει άγχη, αμηχανία και σπανιότερα εντάσεις. 

Σε αυτό το στάδιο, ο καθηγητής θα πρέπει να φροντίσει ώστε, μέσα από τις 

δραστηριότητες, οι μαθητές να νιώσουν άνετα ο ένας με τον άλλον και να μάθουν να 

συνεργάζονται. Σύντομα διαπιστώνεται ότι κάθε μαθητής έχει τον «ρόλο» του μέσα 

στην τάξη και σύμφωνα με αυτόν συνεισφέρει στο μάθημα. Ωστόσο, ο καθηγητής θα 

πρέπει να δίνει σε όλους ίσες ευκαιρίες να εκφραστούν. Επίσης, οι ομάδες 

συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι πάντα ίδιες, έτσι ώστε όλοι να μάθουν να 

συνεργάζονται με όλους. 

 Κατά το τρίτο στάδιο της σταθεροποίησης, οι μαθητές λειτουργούν πλέον ως 

ομάδα, ο καθένας αναγνωρίζει τον ρόλο του και όλα τα μέλη είναι σε θέση να 

συνεργαστούν. Σε αυτό το στάδιο, τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να σκέφτονται 

ομαδικά και όχι ατομικά, καθώς προσπαθούν όλοι μαζί να βρίσκουν λύσεις στα 

προβλήματα. 

Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της απόδοσης, κατά το οποίο τα μέλη είναι 

συγκεντρωμένα στη διαδικασία της μάθησης, στην επίλυση προβλημάτων και στην 

έκφραση δημιουργικών ιδεών τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά, με στόχο την επιτυχία 

της ομάδας. Σε ένα επιτυχημένο μάθημα, ο καθένας φέρνει την προσωπική του ιδέα, 

έτσι ώστε όλοι μαζί να συνθέσουν με επιτυχία κάτι καινούριο. Το κίνητρο για μελέτη 

και προετοιμασία για το μάθημα απογειώνεται όταν οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι με 

τη δική τους προσωπική προσπάθεια επηρεάζουν την πρόοδο της ομάδας. 
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2.4. Ερευνητικές  προσεγγίσεις για το ομαδικό και το 

ομαδοσυνεργατικό μάθημα πιάνου 

  

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα 

ομαδικά και ομαδοσυνεργατικά μαθήματα πιάνου, καθώς και η σημασία τους για την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

τα στοιχεία των δύο μεθόδων δεν διακρίνονται πάντα με σαφήνεια. Οι περισσότερες 

αποσκοπούν στο να αναδείξουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Η Pike, σε μελέτη που πραγματοποίησε το 2013, διερεύνησε την καλλιέργεια 

της prima vista και της εναρμόνισης σε φοιτητές που συμμετείχαν στο τελευταίο 

εξάμηνο του μαθήματος του ομαδικού πιάνου, εισάγοντας στο μάθημα στοιχεία 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Χρησιμοποίησε συγκεκριμένες τεχνικές μάθησης, 

όπως διαχωρισμό (chunking), επεξεργασία (elaboration), παραγωγή (generation) και 

διανεμημένη μελέτη (distribute practice). Τα μαθήματα είχαν σχεδιαστεί έτσι, ώστε οι 

φοιτητές να έχουν 20-35 λεπτά συνεργατικής δουλειάς μέσα στην τάξη, ενώ τις 

ομάδες τις όρισε ο καθηγητής. Στην αρχή της έρευνας, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε 

ομάδες των δύο, αλλά, όσο προχωρούσε ο καιρός, οι ομάδες έφτασαν να 

αποτελούνται από 4 άτομα. Για κάθε ομαδική δραστηριότητα ο καθηγητής έδινε 

λεπτομερή περιγραφή για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, βιντεοσκοπούσε την 

ομαδική πρόοδο και έδινε σχόλια ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές δεν ήξεραν στην αρχή πώς να συνεργαστούν, αλλά, ήδη από το δεύτερο 

μάθημα, ο καθένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον. Από τις δύο ομάδες 

(πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου), η ομάδα ελέγχου είχε πολύ χαμηλότερες 

επιδόσεις στα τεστ prima vista και εναρμόνισης στο τέλος του εξαμήνου από ότι η 

πειραματική ομάδα. Μέσα από τις βιντεοσκοπήσεις φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα  απολάμβαναν την ώρα του μαθήματος στο πιάνο, ήταν πιο 

συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να επιτύχουν τον στόχο τους, 

ήταν περισσότερο δεκτικοί σε στην εξάσκηση, ήταν συγκεντρωμένοι σε 

συγκεκριμένα στοιχεία την ώρα της εκτέλεσης του κομματιού και επέμεναν 

περισσότερο στην επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. 

Σε ανάλογη μελέτη, η Pike (2010) χρησιμοποίησε την τεχνική του 

διαχωρισμού (chunking) για να διαπιστώσει εάν έχει αποτέλεσμα ως μέθοδος στην 
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βελτίωση της prima vista. Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές που βρίσκονταν στο 1
ο
 

εξάμηνο των σπουδών τους και είχαν το πιάνο ως υποχρεωτικό μάθημα. Οι φοιτητές 

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες (δύο πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου) και 

δούλεψαν σε δώδεκα κομμάτια prima vista μέσα σε έξι μαθήματα. Από τις δύο 

πειραματικές ομάδες η μία έκανε ασκήσεις σε μελωδικά μοτίβα, στοχεύοντας στο 

σωστό τονικό ύψος, και η άλλη εξασκήθηκε στα ρυθμικά μοτίβα, στοχεύοντας στη 

σωστή ρυθμική απόδοση του κειμένου. Η ομάδα ελέγχου δεν εξασκήθηκε σε τίποτα 

από τα δύο. Αφού εξασκήθηκαν τους ζητήθηκε να εκτελέσουν τρία παραδείγματα 

prima vista και να πουν εάν τους βοήθησε η εξάσκηση που έκαναν στην εκτέλεση. Η 

αξιολόγηση της εκτέλεσης βασίστηκε στη ρυθμική ακρίβεια, στην τονική ακρίβεια 

και στη ροή της εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ 

της πρώτης εκτέλεσης (πριν τις ασκήσεις) και μετά. Η ομάδα που εξασκήθηκε σε 

τονικές ασκήσεις βελτιώθηκε τόσο στην τονική ακρίβεια όσο και στη ρυθμική, αλλά 

και στην ροή της εκτέλεσης. Η ομάδα που εξασκήθηκε στον ρυθμό βελτιώθηκε στη 

ροή και στη ρυθμική ακρίβεια, ενώ η ομάδα ελέγχου βελτιώθηκε μόνο στο τονικό 

ύψος. Τα μέλη και των δύο πειραματικών ομάδων ανέφεραν ότι, παρότι δεν ήταν 

τόσο καλά στην prima vista, σημείωσαν ιδιαίτερη βελτίωση στη ρυθμική και στην 

τονική ακρίβεια μετά τις δραστηριότητες του πειράματος. 

Σε άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2004 από τον Ryan Daniel στην 

Αυστραλία, διερευνήθηκε εάν το μάθημα πιάνου σε φοιτητές που σπουδάζουν 

πιανιστική εκτέλεση μπορεί να γίνει σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων, καταλήγοντας 

στην εισήγηση μιας πρότασης ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας πιάνου. Η έρευνα 

περιελάμβανε ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις με τους καθηγητές και συνεντεύξεις με 

τους φοιτητές. Η μία ομάδα περιλάμβανε φοιτητές του τομέα πιάνου και η άλλη 

ομάδα απόφοιτους του τομέα. Οι συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες έδειξαν ότι:  

 Η ατομική διδασκαλία παραμένει το βασικό μοντέλο διδασκαλίας. 

 Τα σεμινάρια (masterclass) θεωρούνται συμπληρωματικά στην ατομική 

διδασκαλία. 

 Δεν υπάρχει εμπειρία ομαδικής διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

στην Αυστραλία. 

 Για αυτό τον  λόγο, στάλθηκαν ερωτηματολόγια στην Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και σε καθηγητές πιάνου που ήδη δίδασκαν ομαδικά στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι απαντήσεις στα δικά τους ερωτηματολόγια έδειξαν ότι : 
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 Οι μαθητές που διδάσκονται ομαδικά τείνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις 

τεχνικές και ως καθηγητές. 

 Στα ομαδικά μαθήματα σε προχωρημένους μαθητές το μέγεθος του τμήματος 

διαφέρει ανάλογα με τον καθηγητή αλλά συνήθως περιλαμβάνει από τρία έως 

έξι άτομα. 

 Οι καθηγητές που διδάσκουν ομαδικά είναι υπέρμαχοι αυτής της μεθόδου 

καθώς αναφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. 

 Τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν σχετίζονται συνήθως με το πανεπιστήμιο 

και την οργάνωση του μαθήματος. 

 Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, ο Daniel χώρισε τους φοιτητές του 

πανεπιστημίου σε ομάδες τριών έως τεσσάρων ατόμων ανάλογα με την εμπειρία που 

είχαν στην ομαδική διδασκαλία. Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα σπουδών για κάθε 

ομάδα ανάλογα με τις δυνατότητές της και οι δραστηριότητες είχαν σκοπό να 

προετοιμάσουν τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν αρχικά τους βραχυπρόθεσμους 

στόχους τους και στη συνέχεια να επιτύχουν στους στόχους του εξαμήνου. Οι 

δραστηριότητες είχαν δομηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε όλοι να συμμετέχουν είτε ως 

εκτελεστές είτε ως θεατές. Οι φοιτητές που δεν εκτελούσαν εκείνη τη στιγμή έπρεπε: 

 Να παρακολουθούν την παρτιτούρα για τις εκτελέσεις των συμφοιτητών τους 

 Να κάνουν γενικότερα ή στοχευμένα σχόλια στον εκτελεστή μετά το τέλος 

της εκτέλεσης 

 Να δίνουν ανατροφοδότηση και να απαντάνε σε τυχόν ερωτήσεις που γίνονται 

στους εκτελεστές συμφοιτητές τους 

 Να αναφέρουν και να σημειώνουν θετικά τεχνικά ή εκφραστικά στοιχεία στην 

εκτέλεση και να σχολιάζουν ομοιότητες και διαφορές από άλλες εκτελέσεις. 

 Να γίνονται οι ίδιοι δάσκαλοι, ώστε να μάθουν να διατυπώνουν αυτό που 

θέλουν να πουν σωστά όταν φτάσει η στιγμή να διδάξουν και οι ίδιοι. Άλλες 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση της προόδου και της 

παραγωγικότητας μέσα στην εβδομάδα, και η καταγραφή τεχνικών εξάσκησης 

σε ημερολόγιο. Στο τέλος της χρονιάς, οι φοιτητές αξιολόγησαν το ομαδικό 

μάθημα, αποτιμώντας θετικά αυτήν την εμπειρία. 

 Σε άλλον τομέα εμπειρικών μελετών, η Pike (2013) έκανε μια μελέτη 

περίπτωσης με σκοπό να διερευνήσει τη βέλτιστη πρακτική στη διδασκαλία των 

αρχάριων μαθητών σε ομαδοσυνεργατικά μαθήματα πιάνου. Τα μαθήματα 
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παρακολούθησαν τέσσερις ομάδες αρχάριων μαθητών και τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

με ερωτηματολόγια, με παρατήρηση μαθητών και καθηγητών, και με συνεντεύξεις 

καθηγητών. Οι καθηγητές ετοίμασαν σχέδια μαθήματος, τα οποία αποσκοπούσαν 

στην ανάπτυξη της μουσικότητας των μαθητών, εκμεταλλεύονταν τη δυναμική της 

ομάδας και χρησιμοποιούσαν ποικίλες τεχνικές ομαδικής διδασκαλίας για να 

προαγάγουν την ανεξάρτητη μάθηση. Στο πλάνο του μαθήματος, το πιάνο ήταν στο 

επίκεντρο της διδασκαλίας και πλαισιωνόταν από δραστηριότητες με ή χωρίς πιάνο, 

εργασίες μελέτης θεωρίας και κομμάτια ρεπερτορίου για σόλο ή ομαδική εκτέλεση. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός από σόλο παίξιμο και ομαδική εκτέλεση, 

υπήρχε ενεργητική ακρόαση, επίλυση προβλημάτων, ακουστικές ασκήσεις, κινητικές 

ασκήσεις και παιχνίδια θεωρίας. Για κάθε νέο στοιχείο που εισαγόταν στο μάθημα, 

δινόταν χρόνος στους μαθητές να το επεξεργαστούν σε διάφορα πλαίσια και μετά 

συνδεόταν με στοιχεία που είχαν ήδη διδαχτεί στο ρεπερτόριο. Η μετάβαση από τη 

μία δραστηριότητα στην άλλη ήταν ομαλή και οι μαθητές ήταν προσηλωμένοι και 

δημιουργούσαν μέσα στο μάθημα. Οι καθηγητές παραδέχθηκαν στις συνεντεύξεις ότι 

σχεδίαζαν το μάθημα σε εικοσάλεπτα, προγραμματίζοντας τη διδασκαλία των πιο 

σημαντικών θεμάτων (όπως τις αξιολογούσαν οι ίδιοι) στην αρχή του μαθήματος. Στη 

συνέχεια απασχολούσαν τα παιδιά με δραστηριότητες σχετικές με αυτό που είχαν ήδη 

διδαχθεί και τέλος εισήγαγαν νέες δραστηριότητες που θα προετοίμαζαν τα παιδιά για 

τα καινούρια στοιχεία που επρόκειτο να μάθουν  

 Στην ίδια έρευνα η Pike παρατηρεί ότι η αξιοποίηση του χρόνου ήταν 

αποτελεσματική, καθώς οι καθηγητές είχαν λεπτομερή σχεδιαγράμματα μαθήματος. 

Οι καθηγητές έδιναν κάθε εβδομάδα εργασίες και σε κάθε εργασία υπήρχαν 

αναλυτικά βήματα για το πώς τα παιδιά θα δουλέψουν στο σπίτι. Οι δραστηριότητες 

που χρησιμοποιούνταν στο μάθημα ήταν ποικίλες και υπηρετούσαν τρεις βασικούς 

στόχους:  

1) Να εισάγουν τους μαθητές μέσα από τις βασικές μουσικές δεξιότητες σε 

ατομικές μορφές μάθησης διαφορετικές για τον καθένα (οπτικές, ακουστικές, 

κιναισθητικές) 

2) Να ενισχύσουν την παιδαγωγική ιδέα του «ακούω πριν δω» (Clark 1988) 

καθώς πολλές από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν 

κινήσεις όπως παλαμάκια ή βηματισμό σύμφωνα με τη μουσική. Αυτές οι 

κινήσεις έπειτα γίνονταν μικρότερες κινήσεις στο πιάνο (κίνηση καρπού, 
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δακτύλων κτλ) Έτσι οι μαθητές κατάφεραν να ενσωματώσουν πολλά από 

αυτά που έμαθαν στις δραστηριότητες, μέσα στο πραγματικό παίξιμο. 

3) Να μπορέσουν οι μαθητές να μάθουν αποτελεσματικά και να επιδείξουν 

διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καθώς η ποικιλία των 

δραστηριοτήτων δημιουργούσε ένα επαρκές πλαίσιο για μια αποτελεσματική 

γνωστική διαδικασία. 

  Τέλος, όλοι οι μαθητές ανέφεραν στα ερωτηματολόγιά τους ότι απολάμβαναν 

το μάθημα περισσότερο από το να παίζουν μόνοι στην τάξη. επίσης, ήταν 

αφοσιωμένοι σε όλες τις δραστηριότητες και διατηρούσαν υποστηρικτική στάση 

απέναντι στους συμμαθητές  τους. 

 Η Haddon, το 2017, πραγματοποίησε μια σχετική ποιοτική έρευνα, στην 

οποία 8 ερασιτέχνες πιανίστες έκαναν ομαδικά μαθήματα με στόχο να βελτιώσουν 

κάποιες παραμέτρους της εκτέλεσής τους όπως η απόκτηση αυτοπεποίθησης και 

εμπειρίας. Και οι 8 απάντησαν σε ερωτηματολόγια και βιντεοσκοπήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματός τους. Τα πλάνα μαθημάτων είχαν διαμορφωθεί ανάλογα με 

τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν ευχαριστημένοι από τα μαθήματά τους και είχαν επιτύχει τους 

στόχους τους. Επίσης, όλοι ανέφεραν θετικά σχόλια αναφορικά με τη μελέτη στο 

σπίτι και την βελτίωση της μουσικότητας, ενώ ανέφεραν ότι είχαν πλέον περισσότερη 

αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση. 

Ο Fisher (2006) παρουσίασε πέντε διαφορετικές ομαδοσυνεργατικές 

ασκήσεις-δραστηριότητες για προπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν σε ομαδικό 

μάθημα πιάνου. Αυτές ήταν οι εξής : Αγώνες τεχνικής (Technique tournament), Εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση σε ζευγάρια (Sight reading drill pairs with eye check), 

Εναρμόνιση: Σκέψου με το ζευγάρι και μοιράσου (Harmonization: Think-Pair-

Share),Αυτοσχεδιασμός : Δημιουργικές ασκήσεις με το ζευγάρι σου (Improvisation: 

Creative activities) και σόλο και ομαδικό ρεπερτόριο (solo and ensemble repertoire). 

Κάθε δραστηριότητα γινόταν σε ομάδες των τριών έως πέντε ατόμων και μετά από 

κάθε δραστηριότητα οι μαθητές συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο. Γενικότερα όλοι 

οι μαθητές είχαν θετικά πράγματα να πουν για την κάθε δραστηριότητα αλλά το πιο 

σημαντικό εύρημα ήταν ότι οι πιο αδύναμοι μαθητές είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ και 

ενώ υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν περάσει το εξάμηνο μπόρεσαν με τη στήριξη 

των συνομηλίκων τους όχι μόνο να περάσουν αλλά να έχουν και βελτιωμένες 

επιδόσεις. 
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Οι Betts και Cassidy το 2000 δημιούργησαν ένα πρόγραμμα σπουδών 

ομαδικού μαθήματος που αποσκοπούσε να βελτιώσει την prima vista και την 

εναρμόνιση. Το εφάρμοσαν σε φοιτητές που είχαν επιλέξει το ομαδικό μάθημα 

πιάνου και βρισκόταν στο β’ εξάμηνο των σπουδών τους. 39 φοιτητές συμμετείχαν 

και βιντεοσκοπήθηκαν να εκτελούν δύο παραδείγματα prima vista και δύο 

παραδείγματα εναρμόνισης πριν την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και μετά. 

Κατά τη διάρκεια του πενηντάλεπτου μαθήματος, 10 λεπτά ήταν αφιερωμένα στη 

prima vista και 10 λεπτά στην εναρμόνιση μελωδιών με ασκήσεις που 

δημιουργήθηκαν από τους ερευνητές, ενώ τα υπόλοιπα 30 λεπτά αξιοποιήθηκαν με 

τεχνικές ασκήσεις και ρεπερτόριο. Τα μαθήματα του εξαμήνου ήταν έξι στον αριθμό 

και μετά το πέρας τους οι φοιτητές βιντεοσκοπήθηκαν ξανά να εκτελούν δύο 

παραδείγματα εναρμόνισης και δύο παραδείγματα prima vista.Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν σημαντική διαφορά και στα δύο πεδία της μελέτης 

(εναρμόνιση και prima vista), καθώς πριν την εφαρμογή του πειράματος είχαν 

72,05% ακρίβεια ενώ μετά το πείραμα η ακρίβεια άγγιζε το 78,70%, Επιπλέον 

παρατηρήθηκε μία σημαντική αλληλεπίδραση από την έρευνα. Η εκτέλεση του 

δεξιού χεριού βελτιώθηκε αρκετά μετά την εφαρμογή του πειράματος. Πιο 

συγκεκριμένα, πριν το πείραμα είχε 84,63% ακρίβεια και μετά το πείραμα 86,44%, 

ενώ η ακρίβεια του αριστερού χεριού βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο (από 59,47% 

σε 79,97%). 

Στην Αμερική, αλλά και σε άλλες χώρες όπως Ιαπωνία, οι φοιτητές που 

φοιτούν σε διάφορα παιδαγωγικά τμήματα καλούνται να διδαχθούν ένα ή δύο 

εξάμηνα πιάνου για να μάθουν βασικές πιανιστικές δεξιότητες που μπορεί να τους 

φανούν χρήσιμες στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Συνήθως αυτό το 

μάθημα είναι ομαδικό και γίνεται σε εργαστήρια με πολλά ηλεκτρονικά πιάνα. Σε μια 

σχετική μελέτη του Setsuko διερευνήθηκαν οι απόψεις των φοιτητών του μαθήματος 

ομαδικού πιάνου στη σχολή νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων. Δόθηκαν 

ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και να 

εκφράσουν τι τους βοήθησε περισσότερο στο μάθημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η προσπάθεια που κάνει ο διδάσκοντας έχει μεγάλη επιρροή στην ικανοποίηση των 

φοιτητών και στο αίσθημα πληρότητας της γνώσης.. Επίσης, οι επιδόσεις των 

μαθητών ήταν αυξημένες όταν οι εργασίες τους ήταν κατάλληλες για το επίπεδό τους, 

δείχνοντας, έτσι, ότι ο καθηγητής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο του 

κάθε φοιτητή πριν του αναθέσει μια εργασία. Τέλος, άλλοι παράγοντες που 
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αναφέρθηκαν ότι συμβάλλουν σε ένα πετυχημένο ομαδικό μάθημα είναι το φιλικό 

περιβάλλον μάθησης και η ευγενική συμπεριφορά του καθηγητή (Setsuko, 2012) 

 

2.5. Πλεονεκτήματα ομαδοσυνεργατικότητας στη μουσική 

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διεργασία των 

ερευνητικών προσεγγίσεων ,όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

είναι δυνατόν να συναχθούν κάποια βασικά πλεονεκτήματα που συμβάλλουν θετικά 

στη διδασκαλία του πιάνου και τα οποία θα μπορούσαν να συνδράμουν στην 

μελλοντική εξέλιξη του μαθήματος πιάνου. 

Κατά τον Bastien (1977), τα μικρά παιδιά λειτουργούν πολύ καλά σε ομαδικά 

μαθήματα και αποκομίζουν σημαντικά προσόντα από αυτό στα πρώιμα στάδια της 

εκπαίδευσής τους. Επίσης, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά έχουν μάθει να 

βρίσκονται σε ένα ομαδικό περιβάλλον μάθησης σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, 

αυτό είναι φυσιολογικό. Ο Hepp (1996) συμφωνεί και τονίζει ότι η παρουσία και 

μόνο των υπόλοιπων μαθητών στην τάξη ανεβάζει το επίπεδο της ενέργειας και 

συχνά, το επίπεδο της προσοχής των μαθητών. Οι Shockley (1999) και Burkett (1982) 

αναφέρουν ότι οι μαθητές του πιάνου που κάνουν ομαδικά μαθήματα έχουν 

περισσότερες πιθανότητες για εμπειρίες εκτέλεσης, γιατί αυτό γίνεται φυσικά για 

αυτούς μέσα από την ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Ο Chronister  (1976) 

επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στη διδασκαλία του πιάνου που να 

είναι πιο σημαντική, πιο ενδιαφέρουσα, πιο εποικοδομητική και πιο μουσική από ότι 

αν την εντάξεις στο πλαίσιο της ομαδικής διδασκαλίας. Επίσης, επειδή κάθε μαθητής 

που συμμετέχει στο ομαδικό μάθημα έχει ιδιαίτερο ρεπερτόριο, εκτίθεται σε μεγάλη 

ποικιλία ρεπερτορίου όταν παρακολουθεί τους συμμαθητές του να παίζουν. 

Πέρα από τις πιανιστικές δεξιότητες, οι μαθητές πιάνου που συμμετέχουν σε 

ομαδικά μαθήματα εξασκούνται και σε άλλα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι 

Johnson (1981) και Burkett (1982) επισημαίνουν ότι οι μαθητές πιάνου αναπτύσσουν 

τις ακουστικές τους ικανότητες όταν συμμετέχουν σε ομαδικά μαθήματα. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτό έχει να κάνει με το ότι οι μαθητές καλούνται να ακούσουν κριτικά 

τις εκτελέσεις των συμμαθητών τους, προσέχοντας για σωστές νότες, ρυθμό, 

δυναμικές, φράσεις κλπ. Με το να ακούν κριτικά τις εκτελέσεις των άλλων, οι 

μαθητές κατανοούν βαθύτερα τα βασικά στοιχεία ενός έργου καθώς όταν καλούνται 
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να εξηγήσουν την σκέψη τους πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους αυτό που 

θέλουν να πουν. Ενώ όταν καλούνται να εξηγήσουν την ώρα που οι ίδιοι εκτελούν 

αυτό είναι δυσκολότερο καθώς πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι ώστε να εκτελέσουν 

οι ίδιοι το έργο. Επίσης, οι μαθητές μοιράζονται κοινά προβλήματα και κοινές 

προκλήσεις σε σχέση με το δικό τους ιδιαίτερο ρεπερτόριο. 

Οι ατομικές διαφορές κάθε μαθητή που συμμετέχει σε ομαδικό μάθημα  

πιάνου δεν αποτελούν τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα της ομαδικής 

διδασκαλίας, αλλά μάλλον αφορούν σε ένα από τα πλέον θετικά της στοιχεία. Ο Pace 

(1999) αναφέρει ότι οι ατομικές διαφορές και τα ποικίλα επίπεδα της γνώσης των 

παιδιών στο ομαδικό μάθημα αποκαλύπτουν τα σημεία που είναι δυνατά σε μια 

ομάδα και τα σημεία που θέλουν βελτίωση. Οι μαθητές καλούνται να έχουν ενεργό 

ρόλο στο πώς να διαχειριστούν τη γνώση και θέλουν να το μοιραστούν με τους 

συνομηλίκους τους. Όπως αναφέρει και ο Shockley (1999) ένας μαθητής μπορεί να 

είναι καλός στο να παίζει «με το αυτί», ο άλλος στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, ο 

άλλος στις τεχνικές ασκήσεις και ο άλλος στην έκφραση. Ο καθένας λοιπόν έχει να 

προσφέρει κάτι διαφορετικό στην ομαδική διδασκαλία. 

Σύμφωνα με την Williams (2000), η δυναμική της ομάδας βοηθάει τους 

μαθητές και σε όλους τους διδακτικούς τομείς με πιθανή εξαίρεση αυτόν του 

ρεπερτορίου. Για παράδειγμα, οι τεχνικές ασκήσεις και οι κλίμακες είναι πιο 

ελκυστικές όταν εκτελούνται σε ομαδικό πλαίσιο. Επίσης, στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, εάν όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ταυτοχρόνως, αναγκάζονται να 

ακολουθήσουν τον κοινό παλμό της ομάδας και να συνεχίζουν παραβλέποντας 

πιθανά λάθη. Παράλληλα, όταν οι μαθητές έχουν συνηθίσει να παίζουν στην τάξη 

μπροστά στους συμμαθητές τους, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή και η άνεσή τους 

στη δημόσια εκτέλεση με άλλους (Williams, 2000 ,σ.18-19). Επιπλέον, το 

περιβάλλον της τάξης βοηθάει τα παιδιά να μάθουν παρατηρώντας του συνομηλίκους 

τους (θέση σώματος, θέση του χεριού, δακτυλισμοί κτλ) αλλά και συζητώντας 

ανοιχτά για θέματα έκφρασης ή εκτέλεσης ενός κομματιού. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ομαδικού μαθήματος, ίσως από τα πιο βασικά, 

είναι ότι οι μαθητές απολαμβάνουν περισσότερο ένα ομαδικό μάθημα παρά ένα 

ατομικό. Η επικοινωνία που έχουν μέσα στην τάξη αναπτύσσει την κοινωνικότητά 

τους και κάνει πιο ευχάριστη την ώρα του μαθήματος. Η Pike σε έρευνά της το 2013 

ανέλυσε τα ομαδικά μαθήματα πιάνου μιας συγκεκριμένης ομάδας παιδιών για να δει 

αν ήταν αποτελεσματικά σύμφωνα με τους στόχους που είχαν θέσει οι διδάσκοντες 
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στην αρχή του διδακτικού έτους. Μέσα από παρατήρηση και ερωτηματολόγια που 

έδωσε στα παιδιά παρατήρησε ότι με τη σωστή διδασκαλία οι στόχοι επιτεύχθηκαν 

και τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα με το μάθημά τους, καθώς ένιωθαν ότι ήταν σε ένα 

φιλικό περιβάλλον που μέσα από δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια μάθαιναν 

χωρίς να το καταλαβαίνουν. 

Σε έρευνα της για τα ομαδικά μαθήματα πιάνου, η Rauhala (2015) ζήτησε να 

μάθει τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών από το ομαδικό τους μάθημα. Τα παιδιά 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στην αρχή της χρονιάς και 

στο τέλος της. Οι απαντήσεις των παιδιών αναφέρονταν στις δεξιότητες που 

απέκτησαν, στα συναισθήματα που είχαν την ώρα του ομαδικού μαθήματος και στην 

υποστήριξη που βίωναν μέσα στο μάθημα. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής αναφέρει το 

εξής : «Έχω εξελιχθεί πιανιστικά μέσα από το ομαδικό μάθημα και ήδη προσπαθώ να 

εκτελέσω κομμάτια που είναι πολύ πιο δύσκολα. Όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να 

κάνεις κάτι, η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και θέλεις να παίζεις όλο και 

περισσότερο».  Άλλος μαθητής γράφει: « Είναι ωραία να παίζεις τραγούδια μαζί με 

άλλους και να νιώθεις πραγματικά την αξία της εκτέλεσης γιατί κανένας πότε δεν 

παίζει μόνος του σε ένα σιωπηλό κενό». Τέλος, άλλος μαθητής σημειώνει ότι: «Το 

ομαδικό μάθημα είναι καλό και κατά τη γνώμη μου υποστηρίζει τη μάθηση. Στο 

ομαδικό μάθημα κάποιος μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον συμμαθητή του και 

είναι πιθανόν να μάθουν κάτι μαζί». 

Η Holloway σε έρευνα που πραγματοποίησε το 2004, ερεύνησε τα 

αποτελέσματα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης στην καλλιέργεια των ακουστικών 

δεξιοτήτων σε μαθήματα μουσικής κριτικής ακρόασης. Οι μισοί από τους 

συμμετέχοντες ήταν η ομάδα ελέγχου, ενώ οι υπόλοιποι μισοί ήταν η πειραματική 

ομάδα. Η ομάδα ελέγχου έκανε κανονικά το μάθημά της σε μορφή διάλεξης, ενώ 

στην πειραματική ομάδα χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

που περιλάμβανε ομαδική ακρόαση και συζήτηση. Επίσης, οι μαθητές ήταν 

χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και συναντιόντουσαν εκτός μαθήματος 

για να ακούσουν μουσική, για να συζητήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήματα 

σχετικά με την ακρόαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι βαθμοί της πειραματικής 

ομάδας ήταν υψηλότεροι από τους βαθμούς της ομάδας ελέγχου, αποδεικνύοντας έτσι 

ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη μουσική έχει θετικά αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 : Θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο των 

μουσικών σχολείων 

3.1.Το θεσμικό πλαίσιο των μουσικών σχολείων 

Τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα ξεκίνησαν ως θεσμός το 1988 με τη λειτουργία του 

πρώτου μουσικού σχολείου στην Παλλήνη Αττικής. Το σχολείο της Παλλήνης 

λειτούργησε στην αρχή πειραματικά για την εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας 

στον τομέα της αισθητικής παιδείας. Συγκεκριμένα, ο ιδρυτικός Νόμος των μουσικών 

σχολείων (Ν.1824/1988) αναφέρει ότι σκοπός της ίδρυσής τους είναι η προετοιμασία 

και κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική 

κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν όμως σε γενική παιδεία αν τελικά 

επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης. Τα μουσικά 

σχολεία ανήκουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι εξατάξια (Γυμνάσιο-

Λύκειο). Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία 

διδάσκονται σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 

μαθήματα αισθητικής παιδείας, όπως η ιστορία της τέχνης και η θεατρολογία,  και σε 

μαθήματα μουσικής παιδείας, από τα οποία άλλα διδάσκονται ομαδικά και άλλα 

ατομικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν 47 μουσικά σχολεία και κάθε 

χρόνο αυξάνονται καθώς το ενδιαφέρον για δωρεάν μουσική παιδεία είναι μεγάλο. 

Η στελέχωση των μουσικών σχολείων, όπως προκύπτει από τον Νόμο 

Ν.1824/1988, άρθρο 5, γίνεται από καθηγητές γενικής παιδείας και καθηγητές 

μουσικής παιδείας. Ωστόσο, οι καθηγητές γενικής παιδείας θα πρέπει να έχουν 

αποδεδειγμένη σχέση με τις τέχνες και με τη μουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή 

αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση). Οι καθηγητές μουσικής παιδείας θα 

πρέπει να είναι απόλυτα εξειδικευμένοι στους τομείς της. Εάν, όμως, δεν υπάρχουν 

διορισμένοι εκπαιδευτικοί, προβλέπεται να ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων 

μουσικής, με απόφαση του οικείου Νομάρχη και ύστερα από εισήγηση της 

καλλιτεχνικής επιτροπής και πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συμβουλίου, σε ιδιώτες που έχουν εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια 

διαδικασία μπορεί να προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, Έλληνες ή αλλοδαποί, 

για τις ανάγκες λειτουργίας των μουσικών σχολείων. Πλέον, εάν δεν υπάρχουν 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί μουσικής σε κάποιο σχολείο, προσλαμβάνονται αναπληρωτές 

και ωρομίσθιοι καθηγητές για την κάλυψη κάποιων ειδικοτήτων. 
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Σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, ο Νόμος προβλέπει ότι  

ο τεχνικός εξοπλισμός των μουσικών σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και 

ελληνικά παραδοσιακά όργανα και τεχνικά μέσα, η συγκρότηση των εργαστηρίων 

σύγχρονης τεχνολογίας και η εκπόνηση σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς 

της μουσικής ανατίθενται στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, το οποίο, με τη 

σειρά του, επιχορηγείται με τα αναγκαία χρηματικά ποσά από τον προϋπολογισμό 

εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Νόμος 1824/1988, 

άρθρα 10, 11). Επιπλέον, προβλέπεται ότι σε κάθε σχολείο υπάρχουν αίθουσες 

ομαδικών μαθημάτων, αίθουσες ατομικών μαθημάτων (studios), μία αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων και χώρος για τη μεσημβρινή σίτιση των μαθητών, καθώς  το 

ωράριο των μουσικών σχολείων ξεπερνάει το ωράριο των γενικών γυμνασίων και 

λυκείων. 

Η εισαγωγή των μαθητών στα μουσικά σχολεία γίνεται έπειτα από εξετάσεις, 

των οποίων τα αντικείμενα ορίζονται από την υπουργική απόφαση Γ2/3850/1998. 

Συγκεκριμένα, εξετάζονται υποχρεωτικά η ακουστική, η φωνητική, η ρυθμική 

ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα διάκρισης ηχοχρωμάτων. 

Προαιρετικά, και εφόσον το δηλώσει, ο υποψήφιος εξετάζεται σε ένα μουσικό 

όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον Κατωτέρας 

Σχολής Μουσικής σύμφωνα με το  νόμο που καθορίζει τον κανονισμό των ωδείων. Οι 

κανόνες λειτουργίας των ωδείων φιλοξενούνται σε δύο Βασιλικά Διατάγματα: 

11.11.1957 (ΦΕΚ 229/Α/57) “Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του 

Ωδείου Θεσσαλονίκης” και 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/66) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών 

μουσικών ιδρυμάτων”. Οι μαθητές δεν υποχρεούνται να έχουν πρότερη γνώση της 

μουσικής, καθώς η εξέταση είναι έτσι δομημένη ώστε ο μαθητής ο οποίος έχει κλίση 

στη μουσική να διακριθεί από τον μαθητή ο οποίος δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο 

στον τομέα αυτό. Επιπλέον, ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη 

του σχολείου καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως κτιριακές υποδομές, 

το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό και η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών 

ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. 
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3.2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) (ΦΕΚ 658 Β’/1998) προκύπτει ότι τα 

μαθήματα μουσικής παιδείας στο γυμνάσιο διακρίνονται σε 2 ομάδες. 

Μαθήματα ομάδας Α: 

 Θεωρία και πράξη ευρωπαϊκής μουσικής 

 Ελληνική παραδοσιακή μουσική 

 Ατομικό όργανο επιλογής. 

Μαθήματα ομάδας Β: 

 Χορωδία 

 Μουσικά σύνολα 

 Πιάνο (υποχρεωτικό) 

 Παραδοσιακό όργανο (υποχρεωτικό). 

Για το λύκειο, τα μαθήματα μουσικής διακρίνονται σε πρωτεύοντα: 

 Αρμονία 

 Γραφή καθ’ υπαγόρευση  

 Ελληνική παραδοσιακή μουσική 

 Ατομικό όργανο. 

Και στα δευτερεύοντα: 

 Πιάνο (υποχρεωτικό) για την Α’ λυκείου  

 Ιστορία της μουσικής για την Α’ λυκείου 

 Μορφολογία για την Α’ λυκείου 

 Μουσικά σύνολα. 

 Όπως ήταν αναμενόμενο, βέβαια, έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών από το 1998. Το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα των 

ΜΣ καθορίστηκε το 2013 (ΦΕΚ 2449 Β’/2013) και αναφέρει ότι, στο γυμνάσιο, οι 

ώρες του επιλεγόμενου οργάνου ανέρχονται σε δύο την εβδομάδα, ενώ του 

υποχρεωτικού πιάνου και του παραδοσιακού οργάνου σε μία ώρα την εβδομάδα. Για 

την Α’ Λυκείου, οι ώρες του ατομικού οργάνου ανέρχονται σε μία την εβδομάδα, 



44 
 

όπως και του υποχρεωτικού πιάνου και του παραδοσιακού οργάνου. Για την Β’ και Γ’ 

Λυκείου, όπως καθορίστηκε το 2014 (ΦΕΚ 2380 Β’/2014), οι μαθητές διδάσκονται 

μόνο το όργανο επιλογής τους για μία ώρα την εβδομάδα. Το ΑΠΣ των μουσικών 

σχολείων αναμορφώθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2858 Β’/2015) και έχει διαφοροποιηθεί 

εκτενώς σε σχέση με το προηγούμενο του 2009 (ΦΕΚ 1304 Β’/2009) ειδικά στο 

μάθημα του πιάνου (υποχρεωτικού και επιλογής). 

 Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι ίδια τόσο στο υποχρεωτικό πιάνο, 

όσο και στο πιάνο επιλογής, και αποτυπώνεται με τη μορφή πινάκων, οι οποίοι 

χωρίζονται σε τέσσερις στήλες: 

 

 Οργανωτές γνώσεων-Δεξιοτήτων-Συμπεριφορών 

 Στόχοι 

 Περιεχόμενο 

 Αξιολόγηση. 

 

Οι οργανωτές γνώσεων-δεξιοτήτων-συμπεριφορών χωρίζονται σε 5 υποκατηγορίες: 

 

 Μουσική ανάγνωση και τεχνική του πιάνου 

 Άρθρωση-ήχος και προσωδία 

 Μουσική τεχνοτροπία και ερμηνεία 

 Σύνδεση με άλλες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες 

 Μουσική δημιουργικότητα και σύμπραξη. 

 

Κάθε οργανωτής γνώσεων αναπτύσσεται βάσει στόχων, οι οποίοι υλοποιούνται μέσα 

από το περιεχόμενο. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει: 

 

 Κλίμακες-Αρπισμοί-Συγχορδίες 

 Μουσικά έργα 

 Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 

 Δραστηριότητες ανάπτυξης συμπληρωματικών/υποστηρικτικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο πιάνο. 
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 Στην ενότητα «Κλίμακες-Αρπισμοί-Συγχορδίες», ο μαθητής καλείται να 

μελετήσει συγκεκριμένες κλίμακες για την Α’ τάξη γυμνασίου και, μέσα από αυτές, 

να διδαχθεί τους αρπισμούς και τις συγχορδίες. Στην ενότητα «Μουσικά έργα» 

περιλαμβάνεται το υποχρεωτικό ρεπερτόριο που πρέπει να μελετηθεί στο πρώτο 

επίπεδο. Τα μουσικά έργα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 

 Σπουδές 

 Πολυφωνικά/Προκλασικά έργα 

 Έργα κλασικής ή μετέπειτα περιόδου. 

 

 Στην ενότητα «Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση» περιλαμβάνονται ασκήσεις που 

θα βοηθήσουν τον μαθητή στην σταδιακή καλλιέργειά της σε 5 πεδία: 

 

 Ταχύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας 

 Αναγνώριση κανονικοτήτων (patterns) 

 Ενίσχυση της αντίληψης της τοπογραφίας του πληκτρολογίου 

 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ακουστικής αγωγής 

 Ενίσχυση των συνθηκών πραγματικής εξάσκησης prima vista. 

 

Στην ενότητα «Δραστηριότητες ανάπτυξης συμπληρωματικών/υποστηρικτικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο πιάνο» περιλαμβάνονται 3 πεδία δραστηριοτήτων: 

 

 Συμπληρωματικές μουσικές γνώσεις 

 Αυτοσχεδιασμός και δημιουργία στο πιάνο 

 Μουσική σύμπραξη. 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του πιάνου ως οργάνου επιλογής είναι ίδιο με αυτό 

του υποχρεωτικού, ωστόσο, στην ενότητα «μουσικά έργα» περιλαμβάνονται πιο 

απαιτητικά έργα. Στην ενότητα «Κλίμακες-Αρπισμοί-Συγχορδίες», το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει περισσότερες κλίμακες, ενώ στο πεδίο «αυτοσχεδιασμός και 

δημιουργία στο πιάνο», προτείνει περισσότερες επιλογές για τον εκπαιδευτικό, 

προάγοντας πιο εμφατικά την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού σε σχέση 

με το πρόγραμμα που αφορά στο υποχρεωτικό πιάνο. Η δομή του ΑΠΣ είναι 
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«ανοιχτή», κάτι που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ορίσει ο ίδιος το ρεπερτόριο που 

θέλει να χρησιμοποιήσει αρκεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό που προτείνεται. 

Όπως αναφέρεται στο ΑΠΣ : «Ο σκοπός του µαθήµατος του Υποχρεωτικού Πιάνου 

είναι η γνώση του πιάνου και του ρεπερτορίου του και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

τεχνικής και ερµηνείας έτσι ώστε το όργανο να αποτελεί µέσο µουσικής έκφρασης 

και αναδηµιουργίας καθώς και γενικό εργαλείο αναφοράς για την ευρύτερη µουσική 

παιδεία του/της  µαθητή/µαθήτριας σε σχέση µε άλλα µουσικά µαθήµατα του 

Μουσικού Σχολείου και για την πρακτική εξερεύνηση της µουσικής µε την 

παρουσίαση ποικίλων ειδών µουσικής, τον πειραµατισµό µε τον ήχο και την 

ανάπτυξη της προσωπικής του/της δηµιουργικότητας και της αγάπης για τη 

µουσική.»(ΦΕΚ 2858 Β’/2015, σελ.33881)Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΑΠΣ 

περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες και προτάσεις για τον εκπαιδευτικό, καθώς 

και οδηγίες σχετικά με το πώς θα τις χρησιμοποιήσει. 

 

3.3 Κριτική προσέγγιση του λειτουργικού πλαισίου του μαθήματος 

υποχρεωτικού πιάνου 

Η προσωπική μου εμπειρία σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος υποχρεωτικού 

πιάνου στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας ανέδειξε μια σειρά πρακτικών αδυναμιών 

και προκλήσεων που εμμένουν χωρίς να έχουν βρει λύση από το τρέχον ΑΠΣ. Πιο 

συγκεκριμένα, το εννοιολογικό πλαίσιο του μαθήματος το οποίο ορίζεται ως 

«υποχρεωτικό» ωθεί τους μαθητές στην απαξίωσή του καθώς οι ίδιοι δεν το έχουν 

επιλέξει και αναγκάζονται να το διδαχθούν. Οι περισσότεροι δυσανασχετούν στην 

ιδέα του πιάνου και δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο μάθημα καθώς θεωρούν ότι δεν 

τα καταφέρνουν ή ότι δεν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο. Επιπλέον, οι μαθητές 

αναφέρουν ότι το ρεπερτόριο δεν τους ικανοποιεί και ότι θέλουν να παίζουν άλλα 

κομμάτια πιο ενδιαφέροντα για αυτούς, καθώς δεν βλέπουν το νόημα του να 

μελετούν κλασικά έργα. 

 Ο σκοπός του μαθήματος του υποχρεωτικού πιάνου, αν και δεν αναφέρεται 

αυτούσια στο ΑΠΣ, είναι να βοηθάει τους μαθητές να κάνουν πράξη αυτά που 

μαθαίνουν θεωρητικά στο μάθημα της Ευρωπαϊκής Θεωρίας και Πράξης. Αυτό 

γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο όταν ο μαθητής έχει επιλέξει να διδαχθεί ένα 

παραδοσιακό όργανο και δεν κατανοεί την θεωρία Ευρωπαϊκής μουσικής μέσα από 

αυτό καθώς η διδασκαλία των παραδοσιακών οργάνων δεν στηρίζεται αποκλειστικά 
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στην θεωρία και έχει άλλη φιλοσοφία. Από την ανάλυση του ΑΠΣ διακρίνεται μία 

απουσία διαφοροποίησης του μαθήματος υποχρεωτικού πιάνου από το πιάνο 

επιλογής με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να διδάσκονται το ίδιο ρεπερτόριο. Το μόνο 

που διαφοροποιεί αυτά τα δύο μαθήματα είναι ότι στο μάθημα του Υ.Π. 

(Υποχρεωτικού Πιάνου) οι μαθητές καλούνται να καλύψουν λιγότερη ύλη από το 

Π.Ε. (Πιάνο Επιλογής).  

Είναι απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν το Υ.Π. να δυσκολεύει όλους τους 

μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν την παραδοσιακή κατεύθυνση. Άλλωστε ο 

σκοπός του Υ.Π. δεν είναι να γίνουν εκτελεστές κλασικού ρεπερτορίου αλλά να 

κατανοήσουν βασικά στοιχεία της μουσικής και να αποκτήσουν συγκεκριμένες 

πιανιστικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην μετέπειτα μουσική τους πορεία. 

Θα έπρεπε λοιπόν, μέσα στο μάθημα πιάνου να γίνει μία σύνδεση με τα άλλα 

μαθήματα και όχι να υπάρχει μόνο εκτέλεση του δυτικού-κλασικού ρεπερτορίου. 

Δυστυχώς όμως οι πλειονότητα των καθηγητών πιάνου τείνουν να αφιερώνουν την 

περισσότερη ώρα του μαθήματος στα τεχνικά ζητήματα της εκτέλεσης του πιάνου 

χωρίς να συνδέουν το μάθημα με άλλες μουσικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, 

ζητώντας από τους μαθητές να ξεχάσουν ότι ήξεραν μέχρι τώρα και να διδαχθούν 

κάτι καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές απομονώνουν το μάθημα του πιάνου 

και δεν μπορούν να το συνδυάσουν με τις υπόλοιπες μουσικές γνώσεις που 

λαμβάνουν από το σχολείο θεωρώντας το πολύ δύσκολο και ανέφικτο. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης του μαθήματος Υ.Π. σε 

ένα μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο εποικοδομητικό για τους μαθητές. Ακριβώς 

επειδή ο στόχος του μαθήματος είναι η πολύπλευρη γνώση μουσικών εννοιών και 

δεξιοτήτων, προσφέρεται για ομαδικό μάθημα καθώς όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενα κεφάλαια η ομαδική διδασκαλία μπορεί να καλύψει πολλά πεδία της 

μουσικής εμπειρίας. Επιπλέον, το ομαδικό μάθημα είναι αποδεδειγμένα πιο 

ενδιαφέρον για τους μαθητές, όπως αποδείχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, διότι όλοι 

είναι συνεχώς εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της μάθησης με έναν συνεργατικό και 

διαδραστικό τρόπο. 

 Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης που 

βρίσκεται η χώρα μας τα μουσικά σχολεία είναι αρκετά υποστελεχωμένα με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ,σε κτιριακές υποδομές 

αλλά και σε όργανα (Γκιζέλη, 2008). Το βασικό βέβαια μειονέκτημα είναι ότι οι 

καθηγητές είναι πολλοί λίγοι σε σχέση με τους μαθητές και τα ατομικά μαθήματα 
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τείνουν  να γίνονται ομαδικά για να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας. Αυτό 

επιτείνει την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου ομαδικών 

μαθημάτων, καθώς  υπάρχουν παραδείγματα σχολείων στα οποία πολλά παιδιά δεν 

διδάσκονται ούτε όργανο επιλογής διότι δεν υπάρχει καθηγητής αλλά ούτε και 

υποχρεωτικό όργανο. Σε άλλα σχολεία το υποχρεωτικό μάθημα του πιάνου 

περιλαμβάνει πάντα δύο μαθητές καθώς δεν επαρκούν οι καθηγητές για να καλύψουν 

όλα τα παιδιά. Άρα το μάθημα γίνεται ήδη ομαδικά χωρίς όμως να είναι 

αποτελεσματικό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο ομαδικής διδασκαλίας. 

Παρατηρείται λοιπόν μία ακόμα αδυναμία του ΑΠ των μουσικών σχολείων 

στην πρόταση ενός λειτουργικού πλαισίου, καθώς το ΑΠ προβλέπει μία αρκετά 

φορτωμένη ύλη που συνήθως δεν μπορεί να καλυφθεί από τους μαθητές πόσο μάλλον 

εάν είναι δύο στην ώρα του μαθήματος. Επιπλέον αν αναλογιστεί κανείς πόσα 

μαθήματα χάνονται λόγω εκδρομών και συνεδριάσεων στα σχολεία, θα συμπεράνει 

ότι το ΑΠ δεν είναι ούτε αποτελεσματικό αλλά ούτε εφαρμόσιμο (Βλάχος, 2008). 

Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να πιέζονται πάρα πολύ για να καταφέρουν 

να καλύψουν την ύλη χωρίς όμως να έχουν καμία ουσιαστική μουσική εμπειρία. 

Τέλος, η ελλιπής κατάρτιση των καθηγητών στην ομαδική διδασκαλία τους 

ωθεί να πραγματοποιούν το ομαδικό μάθημα χωρίς καμία διδακτική προσέγγιση 

μοιράζοντας απλά τον χρόνο εξίσου σε κάθε μαθητή. Με αυτήν την πρακτική όμως οι 

μαθητές «χάνουν» την μισή ώρα διδασκαλίας τους καθώς περιμένουν απλά να κάνει 

μάθημα ο συμμαθητής τους μέχρι να έρθει η σειρά τους (Αποστολόπουλος, 

2015).Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα όφελος από την ομαδική διδασκαλία εάν δεν 

αξιοποιηθεί σωστά από τον καθηγητή. Από όλα τα παραπάνω δημιουργείται η 

ανάγκη δημιουργίας ενός ρυθμιστικού πλαισίου ομαδικής διδασκαλίας για το μάθημα 

του ΥΠ που θα είναι βασισμένη στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και θα 

αποσκοπεί στην κατάκτηση των βασικών πιανιστικών δεξιοτήτων. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Διδακτική πρόταση ομαδικής διδασκαλίας 

4.1. Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πρότασης ομαδικής διδασκαλίας που παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο αυτό επάγεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε. Για τον 

προσδιορισμό του πλαισίου αυτού, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται υιοθέτηση διδακτικών 

πρακτικών που σχετίζονται με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (όπου και όποτε 

αυτό είναι εφικτό), προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του μαθήματος του 

Υποχρεωτικού Πιάνου στο ισχύον ΑΠΣ των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας. .  

 Καθώς στα μουσικά σχολεία δεν υπάρχει η δυνατότητα εργαστηρίου 

ηλεκτρονικών πιάνων, η παρούσα διδακτική πρόταση έχει προσαρμόσει την ομαδική 

διδασκαλία σε ένα πιάνο και δύο μαθητές (με το ενδεχόμενο επέκτασης σε μέχρι και 

τέσσερις μαθητές, εφόσον υπάρχει αίθουσα με δύο πιάνα). Επιπλέον, επιλέχθηκε για 

την εφαρμογή της πρότασης η Α’ γυμνασίου, διότι στο αρχάριο επίπεδο, στο οποίο 

εντάσσονται οι περισσότεροι μαθητές αυτής της τάξης, η διδασκαλία βασικών 

πιανιστικών δεξιοτήτων (και όχι μόνο ρεπερτορίου) είναι αποφασιστικής σημασίας 

για την μετέπειτα πορεία τους 

 Στόχος των προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων είναι οι μαθητές, μετά την 

εμπλοκή τους στις περιγραφόμενες δραστηριότητες, να είναι σε θέση να εκτελέσουν 

τα κομμάτια που έχουν διδαχθεί και να μπορούν να συνεργάζονται για καινούρια 

κομμάτια που θα τους δοθούν μετά από το πέρας της εφαρμογής. Εξάλλου, όπως 

προκύπτει από τη βιβλιογραφία, η αποτελεσματική ομαδική διδασκαλία προϋποθέτει 

ότι ο καθηγητής έχει καταφέρει να κάνει τους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους 

για την επίλυση προβλημάτων είτε πάνω στην εκτέλεση είτε μετά από αυτήν και ότι 

οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με αυτόν τον τρόπο σκέψης για όλες τις μετέπειτα 

μαθησιακές τους εμπειρίες (Fisher, 2010· Pike, 2017) 

Στόχος του κάθε ενός από τα δύο εκπαιδευτικά σενάρια που ακολουθούν είναι 

η διδασκαλία ενός κομματιού (σπουδής, πολυφωνικού/προκλασικού έργου, 

κλασικού/σύγχρονου έργου) που περιλαμβάνεται στο ΑΠΣ για το Υποχρεωτικό 

Πιάνο της Α’ γυμνασίου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα προταθεί μια 

σειρά ομαδικών δραστηριοτήτων ικανή να προάγει την ομαδική σκέψη και δράση, 

και θα συμπεριλαμβάνει όλους του στόχους των οργανωτών γνώσεων όπως αυτοί 

προκύπτουν από το ΑΠΣ. Οι στόχοι αυτοί, πιο συγκεκριμένα, είναι οι εξής: Μουσικά 
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έργα, Κλίμακες / Αρπισμοί / Συγχορδίες, Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, 

Δραστηριότητες ανάπτυξης συμπληρωματικών / υποστηρικτικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο πιάνο. 

 

Μουσικά έργα 

Τα μουσικά έργα οργανώνονται σε τρείς ομάδες. Η α’ ομάδα αποτελείται από 

σπουδές, η β’ ομάδα αποτελείται από πολυφωνικά ή προκλασικά έργα και η γ’ ομάδα 

αποτελείται από έργα κλασικής ή μετέπειτα περιόδου. Το ΑΠΣ αναφέρει 

συγκεκριμένα: « Εκμάθηση μουσικών έργων με επιλογή από τα ενδεικτικά μουσικά 

έργα και μέρος έργων που παρατίθενται στις ακόλουθες ομάδες ή με επιλογή άλλων 

έργων ή μέρους έργων ισοδύναμης δυσκολίας» (ΦΕΚ 2858 Β’/2015,σελ.33891)  

Κλίμακες/Αρπισμοί/Συγχορδίες 

Σε αυτήν την ενότητα, το ΑΠΣ αναφέρει ποιες κλίμακες πρέπει να διδαχθούν στο 

μάθημα για την Α’ γυμνασίου. Επιπλέον, υποδεικνύει με ποιον τρόπο πρέπει να 

παιχθούν οι αρπισμοί και οι συγχορδίες και προτείνει βιβλιογραφία για τον καθηγητή. 

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista) 

Σε αυτήν τη θεματική, το ΑΠΣ προτείνει 5 ενότητες διδασκαλίας: 

 Ασκήσεις για βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας της πληροφορίας 

 Ασκήσεις για την αναγνώριση κανονικοτήτων (patterns) 

 Δραστηριότητες για την ενίσχυση της αντίληψης της τοπογραφίας του 

πληκτρολογίου 

 Δραστηριότητες για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ακουστικής αγωγής 

 Δραστηριότητες για την ενίσχυση των πραγματικών συνθηκών εξάσκησες 

Prima vista 

 Οι ακουστικές ασκήσεις θα χρησιμοποιηθούν εδώ ως χωριστή ενότητα 

δραστηριοτήτων, καθώς μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα του μαθήματος. Αν 

και δε  εμφανίζονται ως διακριτή ενότητα στο ΑΠΣ του Υποχρεωτικού Πιάνου, 

συμπεριλαμβάνονται στη θεματική της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, καθώς είναι 

εξίσου σημαντικές. Συγκεκριμένα το ΑΠΣ αναφέρει τα εξής: «Η εσωτερική ακοή 
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είναι τεράστιας σημασίας για την επεξεργασία του οπτικού ερεθίσματος αφού 

συνεισφέρει τα μέγιστα στην προβλεψιμότητα του ηχητικού αποτελέσματος που 

προκύπτει από την αποκωδικοποίησή του. Παράλληλα η καλλιέργεια της ακουστικής 

αγωγής είναι απαραίτητο συστατικό διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου μουσικού, 

ερασιτέχνη ή επαγγελματία και είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση όλων των 

μουσικών εννοιών και την ευρύτερη μουσική αντίληψη» (ΦΕΚ 2858 

Β’/2015,σελ.33885)  

Δραστηριότητες ανάπτυξης συμπληρωματικών/υποστηρικτικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο πιάνο 

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα εξής πεδία δραστηριοτήτων: 

 Συμπληρωματικές μουσικές γνώσεις 

 Αυτοσχεδιασμός  και δημιουργία στο πιάνο 

 Μουσική σύμπραξη 

Στη συγκεκριμένη πρόταση εφαρμογής διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το κάθε 

πεδίο ξεχωριστά ως ενότητα δραστηριοτήτων, καθώς και τα τρία θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικά. . Συγκεκριμένα για τον  αυτοσχεδιασμό η Φυτίκα (2015,σ.538) 

αναφέρει : «η χρήση του αυτοσχεδιασµού στο µάθηµα πιάνου προσφέρει µεγάλη 

ποικιλία στα µαθησιακά και διδακτικά µέσα, αφού αναπροσαρµόζεται κατά 

περίπτωση, ώστε να στηρίξει τις ιδέες και την εξέλιξη του µαθητή, ενώ ταυτόχρονα, 

τόσο ο µαθητής όσο και ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνουν ρόλους ανατροφοδότησης 

και διαρκούς µουσικής επικοινωνίας που τελικά βοηθούν τον νέο πιανίστα να 

αναπτύξει τεχνικές επίλυσης µουσικών προβληµάτων.» 

Η κάθε ολοκληρωμένη διδακτική ενότητα θα εφαρμόζεται σε περισσότερα από 

ένα μαθήματα, καθώς θα είναι εκτενής και δεν μπορεί να καλυφθεί σε μία μόνο 

διδακτική ώρα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές έχουν δομηθεί έτσι ώστε και οι 

δύο μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα στη μαθησιακή διαδικασία 

προς όφελός τους και να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. Ο καθηγητής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθε δραστηριότητα με τη σειρά που θέλει ο ίδιος, 

ωστόσο, η εισαγωγή του προτεινόμενου κομματιού θα γίνει στο τέλος των 

δραστηριοτήτων. Έτσι, λοιπόν, ο καθηγητής μπορεί στο ένα μάθημα να δουλέψει 

κλίμακες και δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού, στο επόμενο μάθημα δραστηριότητες 
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prima vista και ακουστικών ασκήσεων, και μετά να εισάγει το κομμάτι μαζί με τις 

συμπληρωματικές μουσικές έννοιες που το συνοδεύουν και με τη μουσική σύμπραξη. 

Επίσης, μπορεί να επικεντρωθεί σε μία δραστηριότητα από όλους τους 

προτεινόμενους στόχους στο ένα μάθημα και να επαναλάβει το ίδιο προς εμπέδωση 

και διεύρυνση στο επόμενο. Έτσι, ακολουθείται ένα σπειροειδές διδακτικό μοντέλο, 

το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να επανεπισκέπτονται δεξιότητες και γνώσεις που 

έχουν κατακτήσει σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο πλαίσιο συνθηκών και απαιτήσεων. 

 . 

 

4.2. Πρώτο εκπαιδευτικό σενάριο 

Στόχος: Ο βασικότερος στόχος του καθηγητή είναι να μπορέσουν οι μαθητές να 

συνοδέψουν μια μελωδία στο δεξί χέρι με ομοφωνικές συνηχήσεις στο αριστερό χέρι 

σε διευρυμένη θέση. Παράλληλα, να αντιληφθούν τις βασικές λειτουργικές αρμονικές 

σχέσεις (προσαγωγέας που οδηγεί στην τονική). Επιπλέον, να ενδυναμώσουν την 

αίσθηση του legato και να μπορέσουν να συγχρονίσουν τα δύο χέρια ώστε το ένα να 

παίζει τη μελωδία legato ενώ το άλλο θα εκτελεί τις συνηχήσεις. Τέλος, να 

εμπεδώσουν οι μαθητές τις αξίες του τέταρτου και του μισού μέσα από ένα 

συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, επιλέχθηκε 

μια σπουδή από το βιβλίο Γαλλική Μέθοδος των C. Herve και J. Pouillard, η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα μουσικά έργα του ΑΠΣ. Η σπουδή είναι στο 

κεφάλαιο «Συγχορδίες» στη σελίδα 28, αριθμός 1, που έχει ως στόχο ο  μαθητής να 

παίξει στο αριστερό χέρι μια συνήχηση σε διευρυμένη θέση και στο δεξί να παίξει μια 

μελωδία legato. επίσης, η σπουδή είναι στη θέση του Ντο (βλ. παράρτημα Α1). 

Κλίμακες/Αρπισμοί 

Στο κεφάλαιο των κλιμάκων, επιλέγεται να διδαχθεί η ενότητα των συγχορδιών, 

καθώς εξυπηρετεί τον στόχο που έχει τεθεί για αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο. Ο 

καθηγητής υποδεικνύει στους μαθητές τη δίφωνη συνήχηση ντο-σολ με τα δάχτυλα 

4-1 η οποία θα οδηγηθεί μετά στην δίφωνη συνήχηση σι –σολ (υπονοώντας την 

αρμονική βαθμίδα της V
6
) με τα δάχτυλα 5-1. Αναφέρει ότι το χέρι εδώ έχει μια 

διευρυμένη θέση και όχι αυτήν που έχει συνήθως (τη θέση της πέμπτης). Οι μαθητές 

καλούνται να μιμηθούν αυτό που τους δείχνει ο καθηγητής ταυτόχρονα στο πιάνο. 

Αφού το καταφέρουν, ο καθηγητής προσθέτει άλλες δύο συνηχήσεις : την φα-σολ με 
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δάχτυλα 2-1 και την μι-σολ με δάχτυλα 3-1.Έτσι τους έχει δείξει μία σειρά από 

συνηχήσεις οι οποίες υπονοούν τις βαθμίδες Ι-V
6
-I-V

2
-I. Αφού τους ζητήσει να 

μιμηθούν και τις υπόλοιπες δύο συνηχήσεις που τους δείχνει, τους ζητάει να κάνουν 

όλη την σειρά των συνηχήσεων μαζί. Αφού το καταφέρουν, τους ζητάει να 

συνεργαστούν για να βρουν τις ίδιες συνηχήσεις μία τέταρτη καθαρή κάτω 

(μεταφορά). Τους αφήνει λίγο χρόνο για να δοκιμάσουν και να βρουν τις σωστές 

συνηχήσεις στη νέα θέση και έπειτα τους ζητάει να παρουσιάσουν αυτό που έχουν 

βρει (κατά την ομαδοσυνεργατική μέθοδο «Σκέψου-Συζήτησε-Μοιράσου», βλ. κεφ. 

2). Τονίζεται εδώ ότι οι μαθητές θα πρέπει ακουστικά να αναγνωρίσουν ότι, στην 

πέμπτη βαθμίδα, η δεύτερη συνήχηση θα έχει φα δίεση, προκειμένου να εμπεδώσουν 

την ημιτονιακή σχέση που έχει ο προσαγωγέας με την τονική. 

 

Αυτοσχεδιασμός 

Η πρώτη δραστηριότητα αυτοσχεδιασμού βασίζεται στην γνώση των συνηχήσεων και 

βαθμίδων που οι μαθητές έχουν διδαχθεί στην ενότητα «Κλίμακες». Ο πρώτος 

μαθητής καλείται να παίξει με το αριστερό χέρι τις συνηχήσεις τις οποίες εφάρμοσε 

στην ενότητα «Κλίμακες», αλλά και με διαφορετική σειρά αυτή τη φορά. Ο δεύτερος 

μαθητής, αφού παρατηρήσει τη σειρά με την οποία παίζει τις συνηχήσεις ο πρώτος 

μαθητής, πρέπει με το δεξί χέρι να παίξει μια μελωδία στη θέση της πέμπτης. O 

καθηγητής διευκρινίζει ότι πρέπει η μελωδία του να συμβαδίζει με τις συγχορδίες που 

παίζει ο άλλος μαθητής, ώστε να έχει ένα σωστό αρμονικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει 

να γίνει για το πολύ 4 μέτρα, ώστε οι μαθητές να θυμούνται αυτό που έπαιξαν και να 

μπορούν να το επαναλάβουν ως δική τους σύνθεση. Σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής 

αφήνει τους μαθητές μόνους να συνεργαστούν ώστε να βρουν την κατάλληλη για 

αυτούς μελωδία. Τους δίνει 5 λεπτά για να ετοιμάσουν αυτό που θέλουν και να το 

παρουσιάσουν (και πάλι, κατά την ομαδοσυνεργατική μέθοδο «Σκέψου-Συζήτησε-

Μοιράσου»). Στη συνέχεια οι ρόλοι αλλάζουν και ο καθηγητής ζητάει να 

συνεργαστούν και να κάνουν το ίδιο από άλλη θέση. 

 Σε επόμενη δραστηριότητα του αυτοσχεδιασμού, ο ένας μαθητής πάλι 

καλείται να παίξει τις συνηχήσεις που έχει διδαχθεί ήδη στην προηγούμενη ενότητα. 

Στον δεύτερο μαθητή δίνεται η επιλογή να χτίσει μια μελωδία, αλλά με συγκεκριμένο 

ρυθμικό μοτίβο που θα αποτελείται από ένα μισό και δύο τέταρτα. Αυτή η μελωδία 

θα πρέπει να είναι πάλι στην ίδια θέση. Οι μαθητές συνεργάζονται για βρουν την 
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κατάλληλη για αυτούς σύνθεση και ο καθηγητής τους ζητάει αυτή η σύνθεση να είναι 

5 μέτρα και όχι παραπάνω. Αφού συνεργαστούν και παρουσιάσουν το αποτέλεσμα, 

καλούνται να το καταγράψουν στο πεντάγραμμο. Η σύνθεση αυτή λογικά θα μοιάζει 

πολύ με τη σπουδή από τη Γαλλική Μέθοδο που σκοπεύουμε να διδάξουμε στη 

συνέχεια. Μετά από αυτό, οι ρόλοι αλλάζουν και ο μαθητής που έπαιζε το αριστερό 

χέρι καλείται τώρα να φτιάξει μια μελωδία με ένα μισό και ένα τέταρτο, η οποία 

όμως δεν θα είναι ίδια με την προηγούμενη. Ο άλλος μαθητής καλείται να βρει τις 

σωστές συνηχήσεις για αυτό που παίζει ο συμμαθητής του. Στο τέλος καταγράφουμε 

και τη δεύτερη σύνθεση των μαθητών. 

 

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 

Η πρώτη δραστηριότητα σε αυτήν την ενότητα είναι η εκτέλεση ενός κομματιού 

prima vista και από τους δύο μαθητές. Ο ένας εκτελεί το δεξί χέρι και ο δεύτερος το 

αριστερό. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές τη σπουδή από την μέθοδο C. Herve και 

J. Pouillard και τους ζητάει να κυκλώσουν τις ίδιες δομές που παρατηρούν (π.χ. το 

ρυθμικό μοτίβο). Επίσης τους ρωτάει αν τους θυμίζει κάτι αυτό το κομμάτι. Η 

απάντηση των μαθητών θα πρέπει να είναι ότι τους θυμίζει το κομμάτι που 

συνέθεσαν οι ίδιοι στην προηγούμενη ενότητα του αυτοσχεδιασμού. Αφού τους 

εκτελέσουν ο καθένας το μέρος του οι ρόλοι αλλάζουν. Μετά από τις προηγούμενες 

ενότητες η εκτέλεση του κομματιού αυτού από τον καθένα χωριστά δεν θα είναι 

δύσκολη. 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι μια άσκηση ρυθμού που έχει ως στόχο να 

συγχρονίσει τα δύο χέρια. Οι μαθητές κάθονται μαζί στο σκαμπό του πιάνου και 

κατεβάζουν το καπάκι. Έτσι χρησιμοποιώντας το ξύλινο μέρος του πιάνου χτυπούν ο 

ένας το συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο που αποτελείται από ένα μισό και δύο τέταρτα 

μόνο με το δεξί χέρι και ο άλλος ολόκληρα μόνο με το αριστερό ενώ ταυτόχρονα 

τραγουδούν τη μελωδία του δεξιού χεριού. Αφού αντιστραφούν οι ρόλοι καλούνται 

τώρα ένας-ένας να παίξουν και με τα δύο τους χέρια ένα μισό και δύο τέταρτα στο 

δεξί χέρι και ολόκληρα στο αριστερό. Εδώ μπορεί να συμπεριληφθεί η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος «Ομαδικό αγωνιστικό παιχνίδι» και να πούμε ότι όποιος 

μπορέσει να παίξει το μοτίβο για περισσότερη ώρα θα είναι ο νικητής τους 
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διαγωνισμού. Ο μαθητής που δεν παίζει εκείνη την ώρα καλείται να παρακολουθεί 

τον συμμαθητή του και να διορθώνει ή να βοηθάει το συμμαθητή του. 

Ως επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να παίξουν ένας-ένας το 

κομμάτι που τους δόθηκε πριν  από τη Γαλλική Μέθοδο. Εδώ, όπως και πριν, ο ένας 

μαθητής εκτελεί και άλλος ανατροφοδοτεί τον συμμαθητή του με σχόλια. Ο 

καθηγητής δεν παρεμβαίνει καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ένας μαθητής γίνεται 

«δάσκαλος» και έπειτα οι ρόλοι αλλάζουν. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, τη μέθοδο 

«Έλεγχος ζευγαριών», καθώς ο ένας μαθητής εκτελεί και ο άλλος «ελέγχει» το 

ζευγάρι του και το διορθώνει. Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο μαθητές είναι διαρκώς 

εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της μάθησης. 

Ως τελευταία δραστηριότητα σε αυτήν την ενότητα, ο καθηγητής δίνει ένα 

καινούριο κομμάτι το οποίο μοιάζει αρκετά με αυτό που εκτέλεσαν πριν οι μαθητές 

(βλ.  παράρτημα Α2). Τους ζητάει να συνεργαστούν ώστε να βρουν τις ομοιότητες 

και τις διαφορές με το προηγούμενο κομμάτι, καθώς και τα δάχτυλα τα οποία θα 

χρησιμοποιήσουν, και τους ζητάει να το εκτελέσουν κατευθείαν και με τα δύο χέρια 

ένας-ένας. Ο μαθητής που δεν παίζει εκείνη τη στιγμή διορθώνει τον συμμαθητή του 

και του επισημαίνει σημεία που πρέπει να προσέξει σύμφωνα με την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο που αναφέρθηκε και στην παραπάνω παράγραφο. επίσης, 

τους τονίζει ότι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε το δεξί χέρι να είναι 

legato. 

 

Ακουστικές Ασκήσεις- Ενδυνάμωση ακουστικής αγωγής 

Ως πρώτη δραστηριότητα στην ενότητα των ακουστικών ασκήσεων, θα 

δημιουργηθούν τρεις ομάδες. Η μία ομάδα θα περιλαμβάνει τους δύο μαθητές. Σε 

δεύτερη φάση η ομάδα θα περιλαμβάνει τον ένα μαθητή και τον καθηγητή, και στη 

συνέχεια η ομάδα θα περιλαμβάνει τον άλλον μαθητή και τον καθηγητή. Κάθε φορά 

κάποιος παίρνει τον ρόλο του καθηγητή. Αρχικά λοιπόν ο ένας μαθητής (μαθητής 1) 

καλείται να παίξει στο πιάνο τέσσερα μέτρα με το συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο του 

ενός μισού και δύο τετάρτων αλλά με διαφορετικές νότες. Η ομάδα (καθηγητής-

μαθητής 2) πρέπει να καταγράψει στην παρτιτούρα αυτό που ακούει. Ουσιαστικά, ο 

μαθητής θα το καταγράψει, αλλά με τη βοήθεια από τον καθηγητή. Στη συνέχεια οι 

ομάδες αλλάζουν. Όταν φτάσουμε στην ομάδα των δύο μαθητών (μαθητής 1-μαθητής 
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2) θα διαπιστώσουμε ότι ο κάθε μαθητής, επειδή έχει ήδη γίνει ο ίδιος δάσκαλος, 

μπορεί πιο εύκολα να κατευθύνει τον συμμαθητή του και να του προτείνει λύσεις. Η 

δραστηριότητα αυτή είναι επίσης βασισμένη στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

«Έλεγχος ζευγαριών». 

 Στη δεύτερη δραστηριότητα ακουστικής αγωγής, ο ένας μαθητής καλείται να 

παίξει διάφορες μελωδίες με ένα συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο και ο δεύτερος 

μαθητής να «απαντήσει» στο πιάνο με το ίδιο ρυθμικό μοτίβο, αλλά με άλλες νότες. 

Τονίζεται εδώ ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα ρυθμικά μοτίβα και όχι 

μόνο αυτό που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα (ένα μισό και δύο τέταρτα). επίσης, εδώ 

μπορεί να προταθεί η χρήση διαφορετικών δυναμικών στις ερωτο-αποκρίσεις (π.χ. η 

ερώτηση forte από τον έναν μαθητή, η απάντηση piano από τον άλλον). Στη συνέχεια 

οι ρόλοι αλλάζουν. Αυτή η δραστηριότητα εμπίπτει και στο πεδίο του 

αυτοσχεδιασμού καθώς συνδυάζει την ακουστική αγωγή με την εντός χρόνου 

σύνθεση στο πιάνο. 

Συμπληρωματικές μουσικές γνώσεις 

Σε αυτήν την ενότητα μπορεί να συζητηθεί με τους μαθητές η ημιτονιακή σχέση που 

ενώνει τον προσαγωγέα με την τονική σε αυτό το κομμάτι της Γαλλικής Μεθόδου. Ο 

καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν το αριστερό χέρι και να 

αναφέρουν σε ποιες περιπτώσεις έχουμε ημιτόνιο που πηγαίνει στην τονική. Αφού οι 

μαθητές υποδείξουν τα μέτρα, ο καθηγητής εξηγεί στους μαθητές ποια νότα της 

κλίμακας είναι ο προσαγωγέας και ότι έχει την τάση να λύνεται στην τονική νότα της 

κλίμακας. Αφού αυτό ειπωθεί για την ντο, στην οποία βρίσκεται το κομμάτι, ο 

καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να κάνουν το ίδιο και στη Σολ (όπως και στην 

πρώτη δραστηριότητα των κλιμάκων), με τη διαφορά ότι τώρα οι μαθητές γνωρίζουν 

πλέον ποιος είναι ο προσαγωγέας και ποια η τονική, ενώ πριν το έκαναν ακουστικά 

μέσα από τη διερεύνηση. 

 Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να συζητηθεί για αυτό το κομμάτι είναι αυτό 

το συγκεκριμένο ρυθμικό μοτίβο του ενός μισού και των δύο τετάρτων το οποίο 

συναντήσαμε και στις προηγούμενες δραστηριότητες. Ο καθηγητής ρωτάει τους 

μαθητές πώς θα ήταν αυτό το μοτίβο εάν διαιρούσαμε αναλογικά όλες τις ρυθμικές 

αξίες και τους ζητάει να θυμηθούν αν το είδαν σε κάποια προηγούμενη 
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δραστηριότητα. Οι μαθητές εδώ θα πρέπει να απαντήσουν ότι το είδαν στο 2
ο
 

παράδειγμα της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης. 

Τέλος, ο καθηγητής ρωτάει τους μαθητές αν θα μπορούσαν να χωρίσουν αυτό 

το κομμάτι στη μέση και αν ναι για ποιον λόγο. Οι μαθητές θα διαπιστώσουν ότι το 

κομμάτι αποτελείται από δύο παρόμοιες μεταξύ τους φράσεις, οι οποίες διαφέρουν 

μόνο ως προς το τέλος. Εδώ, λοιπόν, ο καθηγητής μπορεί να μιλήσει για τη μορφή Α-

Α’ και να τους εξηγήσει για τις φράσεις που υπάρχουν στα κομμάτια. Προαιρετικά θα 

μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν μόνοι τους φράσεις, οι 

οποίες θα είναι παρόμοιες αλλά θα διαφέρουν στο τέλος όπως οι φράσεις που έχουμε 

σε αυτό το κομμάτι. Εδώ συνδυάζεται το θεωρητικό κομμάτι με τον αυτοσχεδιασμό 

και προάγεται η συζήτηση των δύο μαθητών για την επίλυση θεωρητικών 

προβλημάτων. 

Μουσική σύμπραξη 

Αν και η συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται σε ομαδική διδασκαλία και όλες οι 

δραστηριότητες είναι ομαδικές, είναι σημαντικό στο μάθημα να υπάρχει ένα κομμάτι 

για σύμπραξη των δύο μαθητών που θα εμπεριέχει στοιχεία της διδασκαλίας και θα 

τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς είναι να παίζεις μαζί με άλλον. Μέσα από αυτό 

θα καταλάβουν ότι πρέπει να κρατήσουν σταθερό ρυθμό και να μετρήσουν σωστά 

ώστε να είναι μαζί με τον συμμαθητή τους. Αυτό το κομμάτι θα είναι ένα κομμάτι για 

4 χέρια που θα αποτελείται από συγχορδίες και legato παίξιμο, το οποίο είναι αρκετά 

εύκολο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα χέρια μένουν σταθερά σε μία θέση και έτσι οι 

μαθητές δίνουν την προσοχή τους σε άλλα σημεία της εκτέλεσης, όπως π.χ. στον 

μεταξύ τους συγχρονισμό, στο σταθερό tempo, στην ανάδειξη της μελωδίας από την 

κατάλληλη φωνή κ.α. (βλ. παράρτημα.Α3) 

 

4.3. Δεύτερο εκπαιδευτικό σενάριο 

Στόχος: Στόχος του δεύτερου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να χτίσουν οι μαθητές 

την ανεξαρτησία των δύο χεριών και ειδικότερα να καταφέρουν να παίξουν 

διαφορετική άρθρωση στο κάθε χέρι. Επιπλέον, να ενδυναμώσουν την αίσθηση του 

staccato και του legato και να κατανοήσουν πώς μπορούν να συνοδέψουν μια 

μελωδία με μισά. Για αυτόν το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η άσκηση 4 στη σελίδα 27 
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από το βιβλίο Γαλλική Μέθοδος των C. Herve και J. Pouillard (βλ. παράρτημα Β1). Η 

άσκηση περιλαμβάνει μια μελωδία staccato στο δεξί χέρι που αποτελείται από 

τέταρτα και μια συνοδεία legato στο αριστερό χέρι που αποτελείται από μισά, ενώ το 

χέρι τώρα βρίσκεται στη θέση Σολ. 

Κλίμακες/Αρπισμοί/Συγχορδίες 

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα εξασκηθούν πάλι στις δίφωνες συνηχήσεις, 

αλλά με κοινή νότα. Ο καθηγητής τους ζητάει από τη θέση του Σολ να παίξουν την 

πρώτη συγχορδία αλλά χωρίς την 3η νότα της στο αριστερό χέρι.  Στη συνέχεια τους 

δείχνει την κίνηση με την κοινή νότα στην πάνω φωνή (δηλαδή το Σολ-Ρε θα γίνει 

Λα-Ρε και μετά Σι-Ρε). Ζητάει και από τους δύο μαθητές να το εκτελέσουν 

ταυτόχρονα. Τονίζει ότι παρότι η πάνω νότα είναι κοινή πρέπει να την ξαναπαίζουμε 

οπότε ολόκληρο το χέρι μας πρέπει να σηκώνεται από τα πλήκτρα και να ξαναπέφτει. 

Αφού είναι σε θέση να το κάνουν με άνεση, ο καθηγητής τους ζητάει να 

συνεργαστούν ώστε να κάνουν το ίδιο από τη θέση του Ντο αυτή τη φορά. Επιπλέον 

τους ζητάει να το κάνουν και με το δεξί χέρι και, αφού το καταφέρει ατομικά ο 

καθένας, τους βάζει να το εκτελέσουν ο καθένας με ένα χέρι ταυτόχρονα. Στη 

συνέχεια οι ρόλοι αλλάζουν. 

Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 

Αυτή η ενότητα θα ξεκινήσει με μια άσκηση ρυθμού που θα περιλαμβάνει τέταρτα 

και μισά. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές το κομμάτι από τη Γαλλική Μέθοδο που 

έχει προταθεί για αυτήν την ενότητα. Ο ένας μαθητής εκτελεί με παλαμάκια το δεξί 

χέρι και ο άλλος το αριστερό. Στη συνέχεια τους ζητάει να εκτελέσουν το κομμάτι ο 

καθένας μόνος του στο καπάκι του πιάνου και να τραγουδάνε τη μελωδία του δεξιού 

χεριού. Την ώρα που ο ένας μαθητής παίζει, ο άλλος παρακολουθεί και σχολιάζει-

ανατροφοδοτεί. Ως επόμενο βήμα μπορεί ο δάσκαλος να ζητήσει από τους μαθητές 

να παίξουν πάλι με τα δύο χέρια στο καπάκι, αλλά, αυτήν τη φορά, να τραγουδάνε το 

μέρος του αριστερού χεριού. Τέλος, ο καθηγητής ζητάει από τον ένα μαθητή να 

εκτελέσει την παρτιτούρα και με τα δύο χέρια, και από τον άλλον να τραγουδάει το 

δεξί χέρι. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους. 

 Ως επόμενη δραστηριότητα, ο καθηγητής δίνει μια παρτιτούρα (βλ. 

παράρτημα Β2) μόνο για το αριστερό χέρι, στην οποία ο 2
ος

 χρόνος κάθε μέτρου 

καταλαμβάνεται από τον ίδιο φθόγγο Ρε. Ζητείται από τον ένα μαθητή να εκτελέσει 
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το κομμάτι legato. Στο δεξί χέρι, η παρτιτούρα έχει το ίδιο με το αριστερό, αλλά με 

δίφωνες συνηχήσεις που αποτελούνται όμως από τις ίδιες νότες του αριστερού χεριού 

(βλ. παράρτημα Β3). Ο καθηγητής ζητάει από τον 2
ο
 μαθητή να εκτελέσει το δεξί 

χέρι staccato. Αφού εκτελέσουν χωριστά ο καθένας το μέρος τους και ο άλλος 

παρατηρεί, τους ζητάει να εξηγήσουν τι παρατηρούν. Οι μαθητές εδώ θα πρέπει να 

καταλάβουν ότι η συνοδεία που παίζουν στο αριστερό χέρι είναι ουσιαστικά 

«σπασμένες συγχορδίες». Στη συνέχεια, ο καθηγητής ζητάει από τον κάθε μαθητή 

χωριστά να εκτελέσει το παράδειγμα και με τα δύο χέρια, και από τον άλλον να 

παρατηρεί και να επισημαίνει τις αδυναμίες του συμμαθητή του. (ομαδοσυνεργατική 

τεχνική του «ελέγχου ζευγαριών»). Τέλος, οι ρόλοι αλλάζουν. Αυτή η άσκηση είναι 

αρκετά δύσκολη, γιατί τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν το ένα χέρι staccato, ενώ 

το άλλο να παραμείνει σε legato παίξιμο. Ωστόσο, επειδή οι νότες είναι ίδιες και στα 

δύο χέρια μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα την αλληλουχία των νοτών και των 

συγχορδιών. 

 Η τελευταία άσκηση για την prima vista αφορά στην αναγνώριση των 

κανονικοτήτων (patterns) των συνηχήσεων. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές μια 

παρτιτούρα που αποτελείται από συνηχήσεις σε συγκεκριμένη θέση (βλ. παράρτημα 

Β4) και τους ζητάει να αναγνωρίσουν ποιες είναι ίδιες, ποιες διαφορετικές και ποιες 

νομίζουν ότι έχουν μεγαλύτερα διαστήματα ή μικρότερα. Αφού συζητήσουν για τα 

διαστήματα, τους ζητάει να συνεργαστούν για να βρουν τα κατάλληλα δάχτυλα για 

να εκτελέσουν αυτές τις συγχορδίες και να κάνουν εξάσκηση στον αέρα τις 

συγχορδίες με τα κατάλληλα δάχτυλα σύμφωνα με την τεχνική «Σκέψου-Συζήτησε-

Μοιράσου». Στη συνέχεια, τους προτρέπει να το κάνουν ταυτόχρονα στο πιάνο. 

Τέλος, τους ζητάει να συνεργαστούν ώστε να μεταφέρουν ακριβώς την ίδια 

ακολουθία συνηχήσεων σε άλλον τόνο. Εδώ οι μαθητές έχουν χρόνο για να 

ετοιμάσουν αυτό που τους ζητήθηκε και να το παρουσιάσουν στον καθηγητή.  

Αυτοσχεδιασμός 

Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας τ, ο καθηγητής ζητάει από τον ένα 

μαθητή να παίξει μια αλληλουχία συνηχήσεων στο πιάνο από όποια θέση θέλει. Ο 

άλλος μαθητής παρακολουθεί αυτό που παίζει ο συμμαθητής του και προσπαθεί πάνω 

στις δίφωνες συνηχήσεις να αυτοσχεδιάσει μια μελωδία με  νότες staccato. Αυτό 

πρέπει να γίνει το πολύ για τέσσερα μέτρα, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 



60 
 

ξαναπαίξουν αυτό που σκέφτηκαν. Αφού πειραματιστούν και βγάλουν μια μελωδία 

που να ταιριάζει με τις συνηχήσεις, ο καθηγητής ζητάει από τον ένα να παίξει το 

αριστερό χέρι και από τον άλλον να το καταγράψει στο πεντάγραμμο. Αφού το 

καταγράψει, ο δάσκαλος ζητάει και από τους δύο να εκτελέσουν το αριστερό χέρι, 

αλλά όχι με συνηχήσεις αυτή τη φορά, με «σπασμένες» νότες. Τέλος, ζητάει από τον 

έναν να παίξει με «σπασμένες» νότες το αριστερό χέρι και από τον άλλον να παίξει 

τη μελωδία στο δεξί. Η ομαδοσυνεργατική τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ είναι η 

«Σκέψου-Συζήτησε-Μοιράσου». 

Ο καθηγητής δίνει μια παρτιτούρα για το αριστερό χέρι (βλ. παράρτημα Β5)  

που να έχει μόνο ολόκληρα στη θέση του Σολ, τα οποία θα παίζονται legato. Αρχικά 

ζητάει από τους μαθητές να το εκτελέσουν, ο ένας στην οκτάβα που βρίσκεται και ο 

άλλος μια οκτάβα πάνω, και στη συνέχεια τους ζητάει να συνεργαστούν ώστε να 

βρουν μια μελωδία για το δεξί χέρι που να ταιριάζει με τη συνοδεία του αριστερού 

χεριού. Τους εξηγεί ότι αυτή η μελωδία θα πρέπει να βρίσκεται επίσης στη θέση του 

Σολ και να περιέχει staccato νότες. Τους προτείνει να πειραματιστούν ώστε να δουν 

τι ταιριάζει μαζί με το αριστερό χέρι και να δοκιμάσουν διάφορες μελωδίες μέχρι να 

καταλήξουν σε αυτήν που τους αρέσει περισσότερο. Τους δίνει 5 λεπτά για να 

ολοκληρώσουν την σύνθεσή τους. Αφού αποφασίσουν ποια μελωδία τους αρέσει 

περισσότερο, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν μαζί το κομμάτι (ο ένας το 

αριστερό χέρι και ο άλλος το δεξί) και στη συνέχεια να το καταγράψουν σε 

παρτιτούρα. Αφού γίνει η καταγραφή των νοτών συνεργατικά, οι μαθητές καλούνται 

ένας-ένας να εκτελέσουν το κομμάτι που έγραψαν και με τα δύο χέρια, ενώ ο 

συμμαθητής τους  καθοδηγεί όπου χρειαστεί. Τέλος οι μαθητές αλλάζουν ρόλους. 

Ακουστικές Ασκήσεις- Ενδυνάμωση ακουστικής αγωγής 

Ο καθηγητής δίνει 4 παραδείγματα και οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ποιο από τα 

τέσσερα ακούν (βλ. παράρτημα Β6). Η πρώτη άσκηση  περιλαμβάνει ίδιες νότες αλλά 

διαφορετικές αξίες (μέσα από το κομμάτι). Η δεύτερη περιλαμβάνει ίδιες αξίες αλλά 

διαφορετικές νότες (διαβατικούς φθόγγους και ίδιους φθόγγους) και στο τρίτο 

παράδειγμα διαφέρει και η άρθρωση (legato). Στη συνέχεια της δραστηριότητας ο 

καθηγητής δίνει άλλα τέσσερα παρόμοια παραδείγματα και ζητάει από τους μαθητές 

να τα τραγουδήσουν πρώτα για να καταλάβουν τις διαφορές. Τους ζητάει να 

κυκλώσουν τις ομοιότητες ανάμεσα στο κάθε παράδειγμα. Έπειτα ζητάει από τον ένα 
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μαθητή να εκτελεί τα παραδείγματα και από τον άλλον να επιλέξει το σωστό. Τέλος, 

θα μπορούσε να επαναληφθεί η δραστηριότητα με τους μαθητές να αλλάζουν ρόλους. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σχετίζεται με την ομαδοσυνεργατική τεχνική 

«Ομαδικό αγωνιστικό παιχνίδι», αλλά παραλλαγμένη, καθώς ο μαθητής που 

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στις ακουστικές ασκήσεις μπορεί να είναι ο 

νικητής και να γίνει ο «δάσκαλος» για μια επόμενη δραστηριότητα. 

Συμπληρωματικές μουσικές γνώσεις 

Σε αυτήν την ενότητα ο καθηγητής μπορεί να μιλήσει για τη διαφορά στην άρθρωση 

Legato-Staccato και για τις δυναμικές τις οποίες οι μαθητές θα συναντήσουν σε 

διάφορες δραστηριότητες μέσα στην ενότητα. Μπορεί να αναφέρει την ιστορία του 

πιάνου και γιατί ονομάζεται έτσι (Fortepiano), καθώς να τους πει και για τον πρόγονο 

του οργάνου, το τσέμπαλο (αναφερόμενος πάντα στις διαφορές των δύο οργάνων ως 

προς ζητήματα δυναμικής και άρθρωσης). Επίσης, μπορεί να ζητήσει από τους 

μαθητές να συζητήσουν για τις φράσεις που υπάρχουν στο προτεινόμενο κομμάτι 

αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου και να παραλλάξουν τις φράσεις ώστε να 

φτιάξουν ένα δικό τους κομμάτι. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να προσθέσουν αυτοί 

τις δυναμικές και την άρθρωση που θα ήθελαν. Μπορεί, λοιπόν, και αυτή η ενότητα 

να συνδεθεί με τον αυτοσχεδιασμό στο πιάνο για τη δημιουργία φράσεων που να 

διαφέρουν σε δυναμική και άρθρωση. Τέλος, με βάση την ομαδοσυνεργατική τεχνική 

«παζλ»,  ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να ετοιμάσουν για την 

επόμενη φορά ο καθένας δύο φράσεις, οι οποίες θα είναι στην ίδια θέση, μόνο για το 

δεξί χέρι, και να τις βάλουν μαζί στο επόμενο μάθημα δημιουργώντας ένα δικό τους 

κομμάτι. 

 

 

 

 

 



62 
 

Βιβλιογραφία 

 

Αποστολόπουλος Κ. (2015), «Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία». [Ανακτήθηκε από  

http://ekfechalandr.att.sch.gr/Advisors/Apostolopoulos/GroupLearning/Aposto

lopoulos_2015_Teaching_by_groups.pdf] 

 

Βλάχος Δ. (2008). Εκπαίδευση και ποιότητα στο ελληνικό σχολείο: Γενικά  

Ερευνητικά Δεδομένα και Πρώτες Διαπιστώσεις, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), Γ'  

Κ.Π.Σ. [Ανακτήθηκε από 

https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/304/85.pdf 

 

Γκιζέλη, Β. (2008). Σχολικός χώρος: ένα ιδιόρρυθμο πεδίο πεδίο έρευνας.   

Εκπαίδευση και  Ποιότητα στο Ελληνικό  Σχολείο. Εισηγήσεις διημερίδων,  

Αθήνα 20 - 21 Μαρτίου & Θεσσαλονίκη 17 - 18 Απριλίου 2008, 77 -87. 

 

Καμαρινού, Δ. (1998). Βιωματική Μάθηση στο Σχολείο. Γ΄ Έκδοση, Ξυλόκαστρο. 

 

Κοκκίδου, Μ.(2015). Διδακτική της μουσικής: Νέες προκλήσεις, νέοι ορίζοντες.  

Αθήνα: Fagotto Books 

 

 

Φυτίκα, Α. (2015). H άτυπη µάθηση µέσα στο πρόγραµµα σπουδών πιάνου των  

Μουσικών Γυµνασίων: µια εναλλακτική δυνατότητα διδασκαλίας πιάνου σε  

συγκεκριµένα  θεµατικά πεδία του Νέου Προγράµµατος Σπουδών. Πρακτικά  

συνεδρίου: «Μουσικός Γραμματισμός : Τυπικές και Άτυπες μορφές  

διδασκαλίας μάθησης». Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015. 

 

Ashman, A.,Gillies,R.(2003). Co-operative learning .London: Routledgefalmer. 

 

Baker,V. (2017).Teachers’ perception on current piano use in the elementary general  

music classroom. National association for music education,35(2), 23-29. 

 

http://ekfechalandr.att.sch.gr/Advisors/Apostolopoulos/GroupLearning/Apostolopoulos_2015_Teaching_by_groups.pdf
http://ekfechalandr.att.sch.gr/Advisors/Apostolopoulos/GroupLearning/Apostolopoulos_2015_Teaching_by_groups.pdf
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/304/85.pdf


63 
 

Bastien, J. (1977). How to teach piano successfully (2nd ed.). San Diego: Neil A.  

Kjos, Jr. Publishers. 

 

Betts,S., Cassidy,J.(2000).Development of harmonization and sight-reading skills  

among university class piano students. Journal of Music Teacher Education,  

48(2), 151-161. 

 

Bianchi, L. (1978). For Success: Make your program match your group. Piano  

Quarterly, 101, 19-22. 

 

Burkett, T. (1982). The challenges of group piano teaching and the rewards. Music  

Educators Journal, 69, 31-33.  

 

Burrows, R. (1952). Handbook for teaching piano classes. Chicago: Music Educators’  

National Conference. 

 

Chronister, R. (1976). The challenge of group teaching. Clavier, 15(7), 40-42. 

 

Chin, H. L. (2002). Group piano instruction for music majors in the United States: a  

study of instructor training, instructional practice, and values relating to 

functional keyboard skills. (Doctoral dissertation, Ohio State University,2002).  

Retrieved from Dissertation Abstracts International, 63(4), 1284. 

 

Cohen, E. (1994). Designing groupwork: Strategies for the homogeneous classroom  

(2nd ed.). New York, NY: Teachers College Press, Teachers College, 

Columbia University. 

 

Daniel, R.(2004). Innovations in piano teaching: A small-group model for tertiary  

level. Music education research, 6 (1), 23-43. 

 

Fisher, C. (2006). Applications of selected cooperative learning techniques to group  

piano instruction. (Doctoral Dissertation, University of Oklahoma, 2006) 

Retrieved from https://shareok.org/handle/11244/1031 

 



64 
 

Fisher, C. (2010). Teaching piano in groups. Oxford, England: Oxford University  

Press. 

Haddon, E. (2017).Piano performance: Group classes for the lifelong learner.  

Research studies in Music Education, 39(1), 57-71. 

  

Hepp , C. (1996). Does group teaching help you teach reading? In Chronister, R. (Ed),  

Independence Day: Music Reading. Keyboard Companion 1(4), 12-16. 

 

Holloway, M. S. (2004). The use of cooperative action learning to increase music  

appreciation   students’ listening skills. College Music Symposium, 44, 83-93.   

 

Hunter, J. R. (1974). The teaching of ten functional piano skills to undergraduate  

music education majors at selected west coast four-year colleges and 

universities. (Doctoral dissertation, University of the Pacific, 1974). Retrieved 

from Dissertation Abstracts International, 34, 3948. 

 

Gelman, R., Brown, A.L., (1985).Changing views of cognitive competence in 

            the young, in N. Smelser and D. Gerstein (eds.), Knowledge in the social and 

            behavioral sciences, New York: Academic Press. 

 

 

Glasser, W. (1986). Control Theory in the Classroom. New York: Harper and Row. 

 

Kagan, S. (1989). Cooperative learning: Resources for teachers. San Juan Capistrano,  

CA: Resources for Teachers. 

 

Kim, S. (2000). Development of Materials and Teaching Strategies for 

Comprehensive Musicianship in Group Piano for College-Level Piano 

Majors. (Doctoral Dissertation, Columbia University Teachers College, 

2000).Retrieved from Dissertation Abstracts International. 

 

Mercer, N., (1995), The guided construction of knowledge. Clevedon, UK:  

Multilingual Matters. 



65 
 

 

Locke, B. A. (1987). The college piano class: status and practices of group piano  

instruction at selected universities in Arkansas, Louisiana, Mississippi, 

Oklahoma and Tennessee. (Doctoral dissertation, University of Southern 

Mississippi, 1986). Retrieved from Dissertation Abstracts International, 

47(11), 4014. 

 

Johnson, D., & Johnson, R. (1994). Learning Together and Alone: Cooperative,  

Competitive, and Individualistic Learning. Boston: Allyn and Bacon. 

 

Johnson, D. G., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1991). Active learning: Cooperation  

in the college classroom. Edina, MN: Interaction Book Company 

 

Johnson, D. G., Johnson, R. T., & Holubec, E. (1992). Advanced cooperative  

learning. Edina, MN: Interaction Book Company. 

 

Johnson, R. (1981). Group lessons: They’re not just for beginners. Clavier, p 27. 

 

Lancaster, E. L., Renfrow, K. (2004b). Alfred’s group piano for adults, Book 1,  

teacher’s edition (2nd ed.). Van Nuys, CA: Alfred Publishing 

 

Loris, S. (1994). Creative ideas for group lessons. Clavier, 33(4), pp 37-40. 

 

Lyke, J. B. (1968). An investigation of class piano programs in six state universities  

of Illinois and recommendations for their improvement. (Doctoral dissertation, 

Colorado State University, 1968). Retrieved from Dissertation Abstracts 

International, 19, 1245. 

 

March, W. (1988). A study of piano proficiency requirements at institutions of higher  

education in the state of Oregon as related to the needs and requirements of  

public school music teachers. (Doctoral dissertation, University of Oregon,  

1988). Retrieved from Dissertation Abstracts International, 49, 1087. 

 

 



66 
 

Pace, R. (1978). Piano lessons – private or group. Keyboard Journal, 4 (2), pp 20-24. 

 

Pace, R. (1999). Weekly group lesson with a weekly private (or partner) follow-up  

lesson. In M. Lorince (Ed.), Proceedings from Pedagogy Saturday III. 

Cincinnati, Ohio: Music Teachers National Association, Inc.,  40-41.  

 

Palmer W.A., Manus,M., Lethco ,A.,V.(1997). Alfred’s basic group piano course.  

Book 1-2.USA: Alfred Music. 

 

Palmer W.A., Manus,M., Lethco ,A.,V.(1997). Alfred’s basic group piano course.  

Teacher’s Handbooks 1-2. USA: Alfred Music. 

 

Piaget, J., (1950), The psychology of intelligence. London: Routledge and Kegan  

Paul. 

Pike, P. (2017). Dynamic group piano teaching: Transforming group theory into  

teaching practice. New York: Routledge 

 

Pike, P.(2014). An Exploration of the Effect of Cognitive and Collaborative Strategies  

on Keyboard Skills of Music Education Students. Journal of music teacher  

education,23, 79. 

 

Pike, P.(2010). Employing cognitive chunking techniques to enhance sightreading  

performance of undergraduate group-piano students. International journal of  

music education, 28(3), 231-246. 

 

Pike, P.(2013). Profiles in successful group piano for children: a collective case study  

of children’s group-piano lessons. Music education research,15 (1), 92-106. 

 

Rast, L. (1964). A survey and evaluation of piano requirements for students enrolled  

in programs of teacher training in elementary education at selected colleges  

and 156 universities in the state of Illinois. (Doctoral dissertation,  

Northwestern University, 1964). Retrieved from Dissertation Abstracts  

International, 25, 3610. 



67 
 

 

Rauhala, R. (2015).Students’ experiences of studying music in small groups.  

             Procedia- Social and Behavioral sciences, 171, 695-702. 

 

 

Richards, W. H. (1962). Trends of piano class instruction, 1815-1962. (Doctoral 

dissertation, University of Missouri at Kansas City, 1962). Retrieved from  

Dissertation Abstracts International, 28, 712. 

 

Setsuko, I.(2012).From students evaluations to teacher performance: A study of piano  

class instruction. Music education research,14(2), 171-185. 

 

Sharan, S. (Ed.). (1990). Cooperative learning: Theory and research. New York:  

Praeger Publishers 

 

Skroch, D. (1991). A descriptive and interpretive study of class piano instruction in  

four- year colleges and universities accredited by the National Association of  

Schools of Music with a profile of the class piano instructor. (Doctoral 

dissertation, University of Oklahoma, 1991). Retrieved from Dissertation 

Abstracts International, 52, 3854. 

 

Slavin, R. (1990). Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Englewood  

Cliffs, NJ: Prentice Hall 

 

Shockley, R. (1999). Group lessons for advanced students with no private lessons. In  

M. Lorince (Ed.),  Proceedings from Pedagogy Saturday III. Cincinnati, Ohio: 

Music Teachers National Association, Inc., 61-62.  

 

Thompson, K. (1983). An analysis of group instrumental teaching: Principles,  

procedures and curriculum implications. (Doctoral Dissertation, University Of 

London Institute of education, 1983), Retrieved from 

http://eprints.ioe.ac.uk/6706/ 

 

Tollefson, M.(2001). Rethinking the college piano proficiency. Proccedings 

http://eprints.ioe.ac.uk/6706/


68 
 

from the National Group Piano/Piano Pedagogy Forum, , University of 

Cincinnati ,4(2),p 52 

 

 

 

Young,  M., M, (2010). The Use of Functional Piano Skills by Selected Professional  

Musicians and Its Implications for Group Piano Curricula. (Doctoral 

 dissertation, The University of Texas at Austin,2010). Retrieved from  

https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/ETD-UT-2010-08-1894 

 

Young,  M., M. (2012). University-level group piano instruction and professional  

             musicians. Music Education Research, 15(1), 59-73. 

 

Williams, M.K. (2000). An alternative class piano approach based on selected Suzuki  

Principles. (Doctoral dissertation, Texas Tech University, 2000) Retrieved 

from https://ttu-ir.tdl.org/ttu-ir/handle/2346/17585 

 

 

 

  

https://ttu-ir.tdl.org/ttu-ir/handle/2346/17585


69 
 

 

Παράρτημα Α 

Μουσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο πρώτο 

εκπαιδευτικό σενάριο 

Α.1 Προτεινόμενο κομμάτι ρεπερτορίου (απόσπασμα από «Γαλλική μέθοδο», σελ.28) 

 

Εικόνα 1 απόσπασμα από «Γαλλική μέθοδο». C.Herve and J. Pouilliard, σελ.28 

 

Α.2 Παράδειγμα Prima Vista 1 

 

Εικόνα 2 Prima Vista παράδειγμα 1 
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Α3. Παράδειγμα για μουσική σύμπραξη

 

Εικόνα 3 μουσική σύμπραξη. Primo 

 

Εικόνα 4 μουσική σύμπραξη. Secondo 
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Παράρτημα Β 

Μουσικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο δεύτερο 

εκπαιδευτικό σενάριο 

Β1. Προτεινόμενο κομμάτι ρεπερτορίου (απόσπασμα από «Γαλλική μέθοδο», σελ.27) 

 

 Εικόνα 5 απόσπασμα από «Γαλλική μέθοδο». C Herve and J. Pouilliard, σελ.27 

 

Β2. Παράδειγμα Prima vista 1 

 

 Εικόνα 6 Prima Vista παράδειγμα 1 
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Β3. Παράδειγμα Prima vista 2 

 Εικόνα 7 Prima Vista παράδειγμα 2 

 

Β4. Παράδειγμα Prima vista 3 

 Εικόνα 8 Prima Vista παράδειγμα 3 

 

Β5. Παράδειγμα αυτοσχεδιασμού 1 

 

Εικόνα 9 Αυτοσχεδιασμός 

 

Β6. Ακουστικές ασκήσεις 
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Παράδειγμα 1 

 Εικόνα 10 Ακουστικές ασκήσεις. Παράδειγμα 1 

 

 

Παράδειγμα 2 

 Εικόνα 11 Ακουστικές ασκήσεις. Παράδειγμα 2 
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Παράδειγμα 3 

 Εικόνα 12 Ακουστικές ασκήσεις. Παράδειγμα 3 

 

 

 

 


